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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre 
životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0385),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0249/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z [...],

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0000/2018),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

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, 

(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, nízkoemisné
hospodárstvo odolné proti zmene klímy, 
k ochrane a zlepšeniu kvality životného 
prostredia a k zastaveniu a odvráteniu 
straty biodiverzity, okrem iného 
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alebo podporou začlenenia uvedených 
cieľov do iných politík.

prostredníctvom podpory sústavy Natura 
2000 a boja proti degradácii ekosystémov, 
a to buď priamymi zásahmi, alebo 
podporou začlenenia uvedených cieľov do 
iných politík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na splnenie ústredných cieľov je 
obzvlášť dôležité vykonávanie balíka 
predpisov o obehovom hospodárstve11 , 
rámca politík v oblasti klímy a energetiky 
na obdobie do roku 203012,13,14, právnych 
predpisov Únie v oblasti ochrany prírody15, 
ako aj príslušných politík 16,17,18,19,20.

(6) Na splnenie ústredných cieľov je 
obzvlášť dôležité vykonávanie balíka 
predpisov o obehovom hospodárstve11, 
rámca politík v oblasti klímy a energetiky 
na obdobie do roku 203012,13,14, právnych 
predpisov Únie v oblasti ochrany prírody15, 
ako aj príslušných politík 16,17,18,19,20, 
rovnako ako je vykonávanie všeobecných 
akčných programov pre životné prostredie 
a politiku v oblasti klímy v súlade s 
článkom 192 ods. 3 ZFEÚ, ako je 7. 
environmentálny akčný program20a.

__________________ __________________

11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015.

12 Rámec politík v oblasti klímy 
a energetiky na obdobie do roku 2030, 
COM(2014) 15, 22.1.2014.

12 Rámec politík v oblasti klímy 
a energetiky na obdobie do roku 2030, 
COM(2014) 15, 22.1.2014.

13 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu 
klímy, COM(2013) 216, 16.4.2013.

13 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu 
klímy, COM(2013) 216, 16.4.2013.

14 Balík Čistá energia pre všetkých 
Európanov, COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 Balík Čistá energia pre všetkých 
Európanov, COM(2016) 860, 30.11.2016.

15 Akčný plán pre ľudí, prírodu 
a hospodárstvo, 
COM(2017) 198, 27.4.2017.

15 Akčný plán pre ľudí, prírodu 
a hospodárstvo, 
COM(2017) 198, 27.4.2017.

16 Program Čisté ovzdušie pre Európu, 
COM(2013) 918.

16 Program Čisté ovzdušie pre Európu, 
COM(2013) 918.

17 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 

17 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
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opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, 
s. 1).

opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, 
s. 1).

18 Tematická stratégia na ochranu pôdy, 
COM(2006) 231.

18 Tematická stratégia na ochranu pôdy, 
COM(2006) 231.

19 Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, 
COM(2016) 501 final.

19 Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, 
COM(2016) 501 final.

20 Akčný plán na infraštruktúru pre 
alternatívne palivá podľa článku 10 ods. 6 
smernice 2014/94/EÚ, 8.11.2017.

20 Akčný plán na infraštruktúru pre 
alternatívne palivá podľa článku 10 ods. 6 
smernice 2014/94/EÚ, 8.11.2017.

20a Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 
2013 o všeobecnom environmentálnom 
akčnom programe Únie do roku 2020 
„Dobrý život v rámci možností našej 
planéty“ (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 
171).

Or. en

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 

(7) Plnenie záväzkov Únie v rámci 
Parížskej dohody o zmene klímy si 
vyžaduje transformáciu Únie na 
udržateľnú, obehovú, energeticky účinnú, 
nízkoemisnú 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 vykonávania 
dlhodobej stratégie Únie v oblasti 
energetiky a klímy do polovice storočia, 
a to najmä v sektoroch, ktoré najviac 
prispievajú k súčasnej úrovni produkcie 
skleníkových plynov a úrovni znečistenia, 
v súlade s cieľom Parížskej dohody 
týkajúcom sa dekarbonizácie. Program by 
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cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce 
účinky zmeny klímy.

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.

Or. en

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 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.

(8) Prechod na čistú, nízkoemisnú
energiu je základným prínosom 
k zmierneniu zmeny klímy, ktorý bude mať 
súvisiace prínosy pre životné prostredie. 
Akcie na 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 pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov a energetickú 
efektívnosť, 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
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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, 
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.

(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, 
ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. 
Jedným z cieľov podprogramu Prechod na 
čistú energiu je budovanie kapacít na 
rozvoj a zoskupovanie projektov, čím sa 
rovnako podporí čerpanie finančných 
prostriedkov z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a urýchlia sa 
investície do energie Z obnoviteľných 
zdrojov energie a energetickej efektívnosti, 
a to aj s využitím finančných nástrojov 
poskytovaných v rámci Programu 
InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Na akciu, na ktorú sa poskytol 
príspevok v rámci programu LIFE, možno 
takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek 
iného programu Únie, ak tieto príspevky 
nepokrývajú tie isté náklady. V prípade 
akcií, ktorým sa poskytne financovanie 
z rôznych programov Únie, sa vykoná

(11) Na akciu, na ktorú sa poskytol 
príspevok v rámci programu LIFE, možno 
takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek 
iného programu Únie, ak tieto príspevky 
nepokrývajú tie isté náklady. V prípade 
akcií, ktorým sa poskytne kumulatívne 
financovanie z rôznych programov Únie, 
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audit iba raz, pričom pokryje všetky 
zapojené programy a ich príslušné platné 
pravidlá.

by sa mal vykonať audit iba raz, pričom 
pokryje všetky zapojené programy a ich 
príslušné platné pravidlá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Z najnovšieho balíka týkajúceho sa 
preskúmania vykonávania 
environmentálnych právnych21predpisov 
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 právnych21predpisov 
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; 
zlepšovania riadenia záležitostí týkajúcich 
sa životného prostredia, zmeny klímy a 
súvisiaceho prechodu na čistú energiu, 
okrem iného prostredníctvom 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 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Preskúmanie 
vykonávania environmentálnych právnych 
predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť 

21 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Preskúmanie 
vykonávania environmentálnych právnych 
predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť 
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úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov 
[COM(2017) 63 final].

úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov 
[COM(2017) 63 final].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na zastavenie a zvrátenie straty 
biodiverzity vrátane morských 
ekosystémov je nevyhnutná podpora 
tvorby, vykonávania, presadzovania 
a posudzovania príslušných právnych 
predpisov a politík Únie, a to vrátane 
stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
202022, smernice Rady 92/43/EHS23, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES24 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, 
konkrétne rozvíjaním vedomostnej 
základne v oblasti tvorby politiky a jej 
vykonávania prostredníctvom vyvíjania, 
testovania, demonštrovania a uplatňovania 
najlepších postupov a riešení v malom 
rozsahu alebo prispôsobených osobitným 
miestnym, regionálnym alebo národným 
kontextom vrátane integrovaných prístupov 
k vykonávaniu prioritných akčných rámcov 
vytvorených na základe smernice 
92/43/EHS. Únia by mala sledovať svoje 
výdavky súvisiace s biodiverzitou, aby si 
tak splnila povinnosť podávať správy 
podľa Dohovoru o biologickej diverzite. 
Mali by sa plniť aj požiadavky týkajúce sa 
sledovania stanovené v ďalších 
relevantných právnych predpisoch Únie.

(13) Na zastavenie a zvrátenie straty 
biodiverzity a degradácie ekosystémov 
vrátane morských ekosystémov je 
nevyhnutná podpora tvorby, vykonávania, 
presadzovania a posudzovania príslušných 
právnych predpisov a politík Únie, a to 
vrátane stratégie EÚ v oblasti biodiverzity 
do roku 202022, smernice Rady 
92/43/EHS23, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/147/ES24

a nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1143/201425, konkrétne 
rozvíjaním vedomostnej základne v oblasti 
tvorby politiky a jej vykonávania 
prostredníctvom vyvíjania, testovania, 
demonštrovania a uplatňovania najlepších 
postupov a riešení v malom rozsahu alebo 
prispôsobených osobitným miestnym, 
regionálnym alebo národným kontextom 
vrátane integrovaných prístupov 
k vykonávaniu prioritných akčných rámcov 
vytvorených na základe smernice 
92/43/EHS. Únia a členské štáty by mali
sledovať svoje výdavky súvisiace 
s biodiverzitou, aby si tak splnili povinnosť 
podávať správy podľa Dohovoru 
o biologickej diverzite. Mali by sa plniť aj 
požiadavky týkajúce sa sledovania 
stanovené v ďalších relevantných právnych 
predpisoch Únie.

__________________ __________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prirodzených biotopov 

23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prirodzených biotopov 
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a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

24 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva 
(Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva 
(Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1143/2014 
z 22. októbra 2014 o prevencii 
a manažmente introdukcie a šírenia 
inváznych nepôvodných druhov 
(Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1143/2014 
z 22. októbra 2014 o prevencii 
a manažmente introdukcie a šírenia 
inváznych nepôvodných druhov 
(Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Na základe nedávnych hodnotení 
a posúdení vrátane preskúmania stratégie 
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 
v polovici obdobia a kontroly vhodnosti 
právnych predpisov v oblasti ochrany 
prírody sa ukazuje, že jednou zo 
základných príčin nedostatočného 
vykonávania právnych predpisov Únie 
v oblasti ochrany prírody a stratégie pre 
biodiverzitu je nedostatok primeraného 
financovania. Hlavné nástroje financovania 
Únie vrátane [Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka a Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu] môžu významne 
prispieť k naplneniu uvedených potrieb. 
Prostredníctvom programu LIFE sa môže 
ďalej zlepšiť efektívnosť takéhoto 
začlenenia pomocou strategických 
projektov v oblasti ochrany prírody 
určených na urýchlenie vykonávania 
právnych predpisov a politiky Únie 
v oblasti ochrany prírody a biodiverzity 

(14) Na základe nedávnych hodnotení 
a posúdení vrátane preskúmania stratégie 
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 
v polovici obdobia a kontroly vhodnosti 
právnych predpisov v oblasti ochrany 
prírody sa ukazuje, že jednou zo 
základných príčin nedostatočného 
vykonávania právnych predpisov Únie 
v oblasti ochrany prírody a stratégie pre 
biodiverzitu je nedostatok primeraného 
financovania. Hlavné nástroje financovania 
Únie vrátane [Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka a Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu] môžu 
významne prispieť k naplneniu uvedených 
potrieb. Prostredníctvom programu LIFE 
sa môže ďalej zlepšiť efektívnosť takéhoto 
začlenenia pomocou strategických 
projektov v oblasti ochrany prírody 
určených na urýchlenie vykonávania 
právnych predpisov a politiky Únie 
v oblasti ochrany prírody a biodiverzity 
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vrátane opatrení stanovených v prioritných 
akčných rámcoch vytvorených v súlade so 
smernicou 92/43/EHS. Strategickými 
projektmi v oblasti ochrany prírody by sa 
mali podporovať akčné programy 
v členských štátoch zamerané na 
začlenenie príslušných cieľov v oblasti 
ochrany prírody a biodiverzity do ďalších 
politík a programov financovania, čím sa 
zabezpečí mobilizácia primeraných 
finančných prostriedkov na vykonávanie 
týchto politík. Členské štáty sa môžu 
v rámci svojich strategických plánov pre 
spoločnú poľnohospodársku politiku 
rozhodnúť použiť určitú časť prostriedkov 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka na podporu opatrení, 
ktoré dopĺňajú strategické projekty 
v oblasti ochrany prírody, ako je stanovené 
v tomto nariadení.

vrátane opatrení stanovených v prioritných 
akčných rámcoch vytvorených v súlade so 
smernicou 92/43/EHS. Strategickými 
projektmi v oblasti ochrany prírody by sa 
mali podporovať opatrenia na pomoc pri 
začleňovaní príslušných cieľov v oblasti 
ochrany prírody a biodiverzity do ďalších 
politík a programov financovania, čím sa 
zabezpečí mobilizácia primeraných 
finančných prostriedkov na vykonávanie 
týchto politík. Členské štáty sa môžu 
v rámci svojich strategických plánov pre 
spoločnú poľnohospodársku politiku 
rozhodnúť použiť určitú časť prostriedkov 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka na podporu opatrení, 
ktoré dopĺňajú strategické projekty 
v oblasti ochrany prírody, ako je stanovené 
v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Podpora obehového hospodárstva si 
vyžaduje posun v spôsobe myslenia 
v súvislosti s navrhovaním, vyrábaním, so 
spotrebúvaním a s likvidovaním materiálov 
a výrobkov vrátane plastov. Programom 
LIFE by sa malo prispieť aj k prechodu na 
model obehového hospodárstva 
prostredníctvom finančnej podpory 
zameranej na rozličných aktérov (podniky, 
orgány verejnej moci a spotrebiteľov), a to 
najmä uplatňovaním, vyvíjaním 
a opakovaním najlepších technológií, 
postupov a riešení prispôsobených 
osobitným miestnym, regionálnym 
a národným kontextom vrátane 
integrovaných prístupov k vykonávaniu 
plánov v oblasti odpadového hospodárstva 

(16) Podpora obehového hospodárstva a 
efektívneho využívania zdrojov si vyžaduje 
posun v spôsobe myslenia v súvislosti 
s navrhovaním, vyrábaním, so 
spotrebúvaním a s likvidovaním materiálov 
a výrobkov vrátane plastov. Programom 
LIFE by sa malo prispieť aj k prechodu na 
model obehového hospodárstva 
prostredníctvom finančnej podpory 
zameranej na rozličných aktérov (podniky, 
orgány verejnej moci a spotrebiteľov), a to 
najmä uplatňovaním, vyvíjaním 
a opakovaním najlepších technológií, 
postupov a riešení prispôsobených 
osobitným miestnym, regionálnym 
a národným kontextom vrátane 
integrovaných prístupov k používaniu 
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a predchádzania vzniku odpadu. 
Prostredníctvom podpory vykonávania 
stratégie pre plasty možno podniknúť 
kroky zamerané najmä na riešenie 
problému s morským odpadom.

hierarchie odpadového hospodárstva a k 
vykonávaniu plánov v oblasti odpadového 
hospodárstva a predchádzania vzniku 
odpadu. Prostredníctvom podpory 
vykonávania stratégie pre plasty možno 
podniknúť kroky zamerané najmä na 
riešenie problému s morským odpadom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Dlhodobým cieľom politiky Únie 
v oblasti ovzdušia je dosiahnuť takú úroveň 
kvality ovzdušia, ktorá nemá významné 
negatívne vplyvy na zdravie ľudí, ani preň
nepredstavuje riziko. Informovanosť 
verejnosti o znečistení ovzdušia je vysoká 
a občania od orgánov očakávajú, že budú 
konať. V smernici Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/228426 sa zdôrazňuje 
úloha, ktorú môže financovanie Únie 
zohrávať pri plnení cieľov v oblasti čistého 
ovzdušia. Preto by sa v rámci programu 
LIFE mali podporovať projekty vrátane 
strategických integrovaných projektov, 
ktoré majú potenciál využiť pákový efekt 
verejných a súkromných finančných 
prostriedkov, aby prezentovali osvedčené 
postupy a urýchľovali vykonávanie plánov 
a právnych predpisov v oblasti kvality 
ovzdušia na miestnej, regionálnej, 
multiregionálnej, národnej a nadnárodnej 
úrovni.

(17) Dlhodobým cieľom politiky Únie 
v oblasti ovzdušia je dosiahnuť takú úroveň 
kvality ovzdušia, ktorá nemá významné 
negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné 
prostredie, ani pre ne nepredstavuje riziko. 
Informovanosť verejnosti o znečistení 
ovzdušia je vysoká a občania od orgánov 
očakávajú, že budú konať. V smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/228426 sa zdôrazňuje úloha, ktorú 
môže financovanie Únie zohrávať pri 
plnení cieľov v oblasti čistého ovzdušia. 
Preto by sa v rámci programu LIFE mali 
podporovať projekty vrátane strategických 
integrovaných projektov, ktoré majú 
potenciál využiť pákový efekt verejných 
a súkromných finančných prostriedkov, 
aby prezentovali osvedčené postupy 
a urýchľovali vykonávanie plánov 
a právnych predpisov v oblasti kvality 
ovzdušia na miestnej, regionálnej, 
multiregionálnej, národnej a nadnárodnej 
úrovni.

__________________ __________________

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
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smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

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, zmeny 
klímy a súvisiaceho prechodu na čistú 
energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej 
spoločnosti prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti verejnosti, angažovanosti 
spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia 
verejnosti a zainteresovaných strán vrátane 
mimovládnych organizácií do konzultácií 
týkajúcich sa súvisiacich politík a ich 
vykonávania. Je preto vhodné, aby 
program LIFE podporoval širokú škálu 
mimovládnych organizácií, ako aj siete 
neziskových subjektov, ktoré sledujú cieľ, 
ktorý je vo všeobecnom záujme Únie, a 
ktoré primárne pôsobia v oblasti životného 
prostredia alebo klímy, a to 
konkurencieschopným a transparentným 
udeľovaním grantov na prevádzku s 
cieľom pomôcť takýmto mimovládnym 
organizáciám a sieťam účinne prispievať 
k politike Únie a budovať a posilňovať 
ich kapacity, aby sa mohli stať sa 
efektívnejšími partnermi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Zatiaľ čo zlepšovanie riadenia na 
všetkých úrovniach by malo byť 
prierezovým cieľom všetkých 
podprogramov programu LIFE, 
prostredníctvom programu LIFE by sa 
mala podporovať tvorba a vykonávanie
horizontálnych právnych predpisov v 
oblasti environmentálneho riadenia vrátane 
právnych predpisov, ktorými sa vykonáva 
Dohovor Európskej hospodárskej komisie 
OSN (EHK OSN) o prístupe k 
informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovacom procese a prístupe k 
spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia29.

(21) Zatiaľ čo zlepšovanie riadenia na 
všetkých úrovniach by malo byť 
prierezovým cieľom všetkých 
podprogramov programu LIFE, 
prostredníctvom programu LIFE by sa 
mala podporovať tvorba, vykonávanie a 
účinný súlad a presadzovanie vo vzťahu k 
aquis v oblasti životného prostredia a 
klímy, najmä horizontálnych právnych 
predpisov v oblasti environmentálneho 
riadenia vrátane právnych predpisov, 
ktorými sa vykonáva Dohovor Európskej 
hospodárskej komisie OSN (EHK OSN) o 
prístupe k informáciám, účasti verejnosti 
na rozhodovacom procese a prístupe k 
spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia29.

__________________ __________________

29 Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 4. 29 Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

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 

(22) Program by mal pripraviť a 
podporovať hráčov na trhu na prechod na 
čisté, obehové, energeticky efektívne, 
nízkoemisné 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 
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podnikateľského prostredia. Aby sa 
podporilo širšie zavedenie udržateľných 
riešení na trh, malo by sa podporovať ich 
prijatie širokou verejnosťou a zapojenie 
spotrebiteľov.

podporilo širšie zavedenie udržateľných 
riešení na trh, malo by sa podporovať ich 
prijatie širokou verejnosťou a zapojenie 
spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Úspech strategických projektov v 
oblasti ochrany prírody a strategických 
integrovaných projektov závisí od úzkej 
spolupráce medzi vnútroštátnymi, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi a 
neštátnymi subjektmi, ktorí sú dotknutí 
cieľmi programu LIFE. Zásada 
transparentnosti a zverejňovania 
rozhodnutí týkajúcich sa tvorby, 
vykonávania, posudzovania a 
monitorovania projektov by sa preto mala 
uplatňovať najmä v prípade začleňovania 
alebo v prípade, keď sú zahrnuté viaceré 
zdroje financovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Tento program odráža dôležitosť 
riešenia otázky zmeny klímy v súlade so 
záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu 
a ciele Organizácie Spojených národov 
v oblasti udržateľného rozvoja a prispeje 
tým k uplatňovaniu opatrení v oblasti 

(24) Tento program odráža dôležitosť 
riešenia otázky zmeny klímy v súlade so 
záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu 
a ciele Organizácie Spojených národov 
v oblasti udržateľného rozvoja a prispeje 
tým k uplatňovaniu opatrení v oblasti 
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klímy a k plneniu celkového cieľa, podľa 
ktorého sa má 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ použiť na podporu cieľov 
v oblasti klímy. 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.

klímy a k plneniu celkového cieľa, podľa 
ktorého sa má 30 % rozpočtových 
výdavkov EÚ použiť na podporu cieľov 
v oblasti klímy. 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

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Minimálna a maximálna miera 
spolufinancovania by sa mala stanoviť na 
takú úroveň, ktorá je potrebná na 
zachovanie účinnej úrovne podpory 
poskytovanej z programu LIFE, s 
prihliadnutím na potrebnú flexibilitu a 
adaptabilitu, ktoré sú potrebné na 
reagovanie na existujúci rozsah akcií a 
subjektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) V snahe zabezpečiť, aby podpora z 
programu LIFE a jeho vykonávanie boli v 
súlade s politikami a prioritami Únie a 
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aby dopĺňali ostatné finančné nástroje 
Únie, by sa na Komisiu mala delegovať 
právomoc v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie s cieľom 
doplniť toto nariadenie prijatím 
viacročných pracovných programov. Je 
obzvlášť dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. 
Predovšetkým v záujme zaistenia 
rovnakého zastúpenia pri príprave 
delegovaných aktov sa všetky dokumenty 
poskytujú Európskemu parlamentu a
Rade v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú stály prístup na 
zasadnutia expertných skupín Komisie, 
ktoré sa venujú príprave delegovaných 
aktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „strategické projekty v oblasti 
ochrany prírody“ sú projekty, ktorými sa 
podporuje dosiahnutie cieľov Únie 
v oblasti ochrany prírody a biodiverzity 
implementáciou ucelených akčných 
programov v členských štátoch s cieľom 
začleniť tieto cele a priority do ďalších 
politík a finančných nástrojov, a to aj 
prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania prioritných akčných rámcov, 
ktoré boli vytvorené podľa smernice 
92/43/EHS;

1. „strategické projekty v oblasti 
ochrany prírody“ sú projekty, ktorými sa 
podporuje dosiahnutie cieľov Únie 
v oblasti ochrany prírody a biodiverzity 
implementáciou ucelených akčných 
programov, najmä s cieľom začleniť tieto 
cele a priority do ďalších politík 
a finančných nástrojov, a to aj 
prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania prioritných akčných rámcov, 
ktoré boli vytvorené podľa smernice 
92/43/EHS;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20

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 zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje 
k udržateľnému rozvoju.

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je prispievať k prechodu na čisté, 
obehové, energeticky efektívne, 
nízkoemisné hospodárstvo odolné proti 
zmene klímy, v snahe chrániť a zlepšovať 
kvalitu životného prostredia a zastaviť
a zvrátiť stratu biodiverzity a degradáciu 
ekosystémov, čo prispeje k udržateľnému 
rozvoju.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

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 ochrany klímy 
vrátane prechodu na čistú energiu z 
obnoviteľných zdrojov a na zlepšovanie 
energetickej efektívnosti a prispievať 
k uplatňovaniu najlepších postupov 
týkajúcich sa ochrany prírody 
a biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať tvorbu, vykonávanie, 
monitorovanie a presadzovanie príslušných 
právnych predpisov a politiky Únie, a to aj
prostredníctvom zlepšenia riadenia 
posilnením kapacít verejných 
a súkromných aktérov a zapojením 
občianskej spoločnosti;

b) podporovať tvorbu, vykonávanie, 
monitorovanie, účinné dodržiavanie a
presadzovanie príslušných právnych 
predpisov a politiky Únie, najmä
prostredníctvom zlepšenia riadenia v 
oblasti životného prostredia a zmeny klímy 
na všetkých úrovniach, a to aj posilnením 
kapacít verejných a súkromných aktérov a
zapojením občianskej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) podporovať vykonávanie 
všeobecných environmentálnych akčných 
programov Únie, ktoré boli prijaté podľa 
článku 192 ods. 3 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

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 LIFE na obdobie rokov 
2021 – 2027 má výšku 7 272 000 000 EUR 
v bežných cenách.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25

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) 5 322 000 000 EUR určených na 
oblasť Životné prostredie, z ktorých je

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

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. 3 261 420 000 EUR určených na 
podprogram Príroda a biodiverzita a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

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. 2 060 580 000 EUR na podprogram 
Obehové hospodárstvo a kvalita života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a

Medzinárodná spolupráca

V priebehu vykonávania programu LIFE 
je možná spolupráca s príslušnými 
medzinárodnými organizáciami a s ich 
inštitúciami a orgánmi, ak je to potrebné 
na účely dosiahnutia všeobecných cieľov 
stanovených v článku 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program LIFE sa implementuje takým 
spôsobom, aby sa zabezpečila jeho 
súdržnosť s Európskym fondom 
regionálneho rozvoja, Európskym 
sociálnym fondom, Kohéznym fondom, 
Európskym poľnohospodárskym fondom 
pre rozvoj vidieka a Európskym námorným 
a rybárskym fondom, programom 
Európsky horizont, Nástrojom na 
prepájanie Európy a Programom InvestEU 
s cieľom vytvoriť synergie, najmä pokiaľ 
ide o strategické projekty v oblasti ochrany 
prírody a strategické integrované projekty, 
a podporiť využívanie a reprodukciu 
riešení vyvinutých v rámci programu LIFE.

Komisia zabezpečí jednotné vykonávanie 
programu LIFE a zabezpečí jeho 
súdržnosť a koordináciu s Európskym 
fondom regionálneho rozvoja, Európskym 
sociálnym fondom, Kohéznym fondom, 
Európskym poľnohospodárskym fondom 
pre rozvoj vidieka a Európskym námorným 
a rybárskym fondom, programom 
Európsky horizont, Nástrojom na 
prepájanie Európy a Programom InvestEU 
s cieľom vytvoriť synergie, najmä pokiaľ 
ide o strategické projekty v oblasti ochrany 
prírody a strategické integrované projekty, 
a podporiť využívanie a reprodukciu 
riešení vyvinutých v rámci programu LIFE.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno a – bod 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. iné tretie krajiny uvedené 
v pracovnom programe podľa podmienok 
stanovených v odsekoch 4 až 6;

3. iné tretie krajiny uvedené vo 
viacročných pracovných programoch
podľa podmienok stanovených 
v odsekoch 4 až 6;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kritériá na vyhodnotenie návrhov sa určia 
vo výzvach na predkladanie návrhov, 
pričom sa do úvahy zoberie toto:

Kritériá na vyhodnotenie návrhov sa určia 
vo viacročných pracovných programoch a 
vo výzvach na predkladanie návrhov, 
pričom sa do úvahy zoberie toto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

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 prispievajú k dosiahnutiu
cieľov v oblasti životného prostredia, 
klímy alebo príslušných cieľov v oblasti 
čistej energie programu LIFE stanovených 
v článku 3, neoslabujú žiadny z takýchto 
cieľov a podporuje sa prostredníctvom 
nich využívanie zeleného verejného 
obstarávania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) projekty zabezpečujú nákladovo 
efektívny prístup a sú technicky a 
finančne súdržné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) prioritu majú projekty s najvyšším 
potenciálnym vplyvom politiky na 
dosiahnutie cieľov stanovených v článku 
3;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) uprednostňujú sa projekty, ktoré 
majú najvyšší potenciál dosiahnuť, že ich 
verejný alebo súkromný sektor 
zreprodukuje a prevezme, alebo ktoré majú 
najvyšší potenciál zmobilizovania 
najväčších investícií alebo finančných 
zdrojov (urýchľovací potenciál);

c) projekty, ktoré majú najvyšší 
potenciál dosiahnuť, že ich verejný alebo 
súkromný sektor zreprodukuje a prevezme, 
alebo ktoré majú najvyšší potenciál 
zmobilizovania najväčších investícií alebo 
finančných zdrojov (urýchľovací 
potenciál), získajú v hodnotení bonus;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na akciu, na ktorú sa poskytol 
príspevok v rámci iného programu Únie, 
možno takisto poskytnúť príspevok 
z programu LIFE, ak tieto príspevky 
nepokrývajú tie isté náklady. Príspevok na 
akciu z jednotlivých programov Únie 
podlieha pravidlám týchto programov. 
Kumulatívne financovanie nesmie 
presiahnuť celkové oprávnené náklady na 
akciu a podporu z rôznych programov Únie 
možno vypočítať na pomernom základe v 
súlade s dokumentmi, v ktorých sa 
stanovujú podmienky podpory.

1. Na akciu, na ktorú sa poskytol 
príspevok v rámci iného programu Únie, 
možno takisto poskytnúť príspevok 
z programu LIFE, ak tieto príspevky 
nepokrývajú tie isté náklady. Akcie, ktoré 
sú financované z iných programov Únie, 
sú oprávnené na príspevky v rámci 
programu LIFE, ak zamedzujú oslabeniu 
cieľov v oblasti životného prostredia alebo 
klímy stanovených v článku 3. Príspevok 
na akciu z jednotlivých programov Únie 
podlieha pravidlám týchto programov. 
Kumulatívne financovanie nesmie 
presiahnuť celkové oprávnené náklady na 
akciu a podporu z rôznych programov Únie 
možno vypočítať na pomernom základe v 
súlade s dokumentmi, v ktorých sa 
stanovujú podmienky podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 17 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pracovný program Viacročný pracovný program

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Program LIFE sa implementuje 
prostredníctvom aspoň dvoch viacročných 
pracovných programov uvedených 
v článku 110 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. V pracovných programoch sa 
v prípade potreby stanoví celková suma 
vyčlenená na operácie kombinovaného 
financovania.

1. Program LIFE sa implementuje 
prostredníctvom aspoň dvoch viacročných 
pracovných programov uvedených 
v článku 110 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. Komisia je v súlade s článkom 
21 splnomocnená prijímať delegované 
akty s cieľom doplniť toto nariadenie 
prijatím daných viacročných pracovných 
programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) minimálne a maximálne úrovne 
mier spolufinancovania, rozlíšené podľa 
podprogramov stanovených v článku 4;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) maximálna suma vyhradená na 
operácie kombinovaného financovania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) orientačné harmonogramy výziev 
na predkladanie návrhov na obdobie, na 
ktoré sa vzťahuje viacročný pracovný 
program;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) technická metodológia výberového 
konania v prípade projektov a prvky 
kritérií na vyhodnotenie návrhov 
stanovených v článku 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Prvý viacročný pracovný program 
trvá štyri roky a druhý viacročný pracovný 
program trvá tri roky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Komisia zabezpečí, aby sa 
nevyužité finančné prostriedky v rámci 
danej výzvy na predkladanie návrhov 
prerozdelili medzi rôzne typy akcií 
uvedených v článku 10 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Komisia pri vypracúvaní 
viacročných pracovných programov 
zabezpečí konzultácie so zainteresovanými 
stranami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Priebežné hodnotenie programu 
LIFE sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii 
dostatočné informácie o implementácii 
programu LIFE, najneskôr však štyri roky 
po začatí implementácie programu LIFE.

2. Hodnotenie programu LIFE v 
polovici obdobia sa vykoná hneď, ako sú 
k dispozícii dostatočné informácie 
o implementácii programu LIFE, najneskôr 
však tri roky po začatí implementácie 
programu LIFE.

Uvedené hodnotenie zahŕňa:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) kvalitatívne a kvantitatívne aspekty 
jeho vykonávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) efektívnosť využívania zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) plnenie cieľov všetkých opatrení, 
pokiaľ možno na úrovni výsledkov a 
vplyvov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno d (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) skutočný alebo očakávaný úspech 
projektov pri mobilizácii iných finančných 
prostriedkov Únie, najmä s ohľadom na 
výhody väčšej súdržnosti s inými 
nástrojmi financovania Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) rozsah dosiahnutých synergií 
medzi jednotlivými cieľmi a jeho 
doplnkovosť s ostatnými relevantnými 
programami Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) pridanú hodnotu Únie a dlhodobý 
vplyv programu LIFE s cieľom prijať 
rozhodnutie o predĺžení, úprave alebo 
pozastavení opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno g (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) mieru účasti zainteresovaných 
strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno h (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) kvantitatívnu a kvalitatívnu 
analýzu prínosu programu LIFE k stavu 
ochrany biotopov a druhov, ktoré sú 
uvedené v smerniciach 92/43/EHS a 
2009/147/ES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na konci implementácie programu 
LIFE, najneskôr však štyri roky po 
uplynutí obdobia uvedeného v článku 1 
druhom odseku, Komisia vykoná 
záverečné hodnotenie programu LIFE.

3. Na konci implementácie programu 
LIFE, najneskôr však štyri roky po 
uplynutí obdobia uvedeného v článku 1 
druhom odseku, Komisia vykoná 
záverečné hodnotenie programu LIFE, 
ktoré doplní externá a nezávislá správa o 
hodnotení ex-post zameraná na 
vykonávanie programu LIFE a jeho 
výsledky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia oznámi závery týchto 
hodnotení spolu so svojimi pripomienkami 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskeho a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov.

4. Komisia predloží závery týchto 
hodnotení spolu so svojimi pripomienkami 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskeho a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie priznávajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť finančných 
prostriedkov Únie (najmä pri propagácii 
projektov a ich výsledkov) tým, že 
poskytujú ucelené, účinné a primerané 
cielené informácie rôznym cieľovým 
skupinám vrátane médií a verejnosti.

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie priznávajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť finančných 
prostriedkov Únie (najmä pri propagácii 
projektov a ich výsledkov) tým, že 
poskytujú ucelené, účinné a primerané 
cielené informácie rôznym cieľovým 
skupinám vrátane médií a verejnosti. Na 
tento účel príjemcovia používajú logo 
programu LIFE, ako je znázornené v 
prílohe IIa, pre všetky komunikačné 
činnosti a toto logo sa uvádza na 
informačných tabuliach na strategických 
miestach, ktoré sú viditeľné pre 
verejnosť. Všetky tovary dlhodobej 
spotreby nadobudnuté v rámci programu 
LIFE sú označené logom programu 
LIFE, ak Komisia neurčila inak.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Do finančných nástrojov 
zriadených v rámci [fondu InvestEU] 
možno investovať spätné toky 
prostriedkov z finančných nástrojov 
zriadených v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 1293/2013.

4. Spätné toky prostriedkov 
z finančných nástrojov zriadených 
v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1293/2013
možno prerozdeliť medzi akcie v rámci 
programu LIFE.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2.1 – zarážka 2 – zarážka 5 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Efektívnosť využívania zdrojov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha IIa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ochrana životného prostredia nie je prekážkou pre hospodársky rast a zamestnanosť. Naopak, 
z hľadiska dlhodobej sociálno-ekonomickej prosperity a globálnej konkurencieschopnosti má 
zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity, dekarbonizácia a prechod na obehové hospodárstvo 
zásadný význam. Ako už inštitúcie mnohokrát uviedli, EÚ by mala mať celosvetovo vedúce 
postavenie v oblasti udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Preto je ešte stále treba 
urobiť oveľa viac.  

Na splnenie ústredných cieľov v oblasti životného prostredia a klímy, ako aj medzinárodných 
záväzkov EÚ a členských štátov je nevyhnutné riadne vykonávanie právnych predpisov a 
politiky EÚ v oblasti životného prostredia a klímy v kombinácii s potrebným financovaním. 
Kľúčovou požiadavkou Európskeho parlamentu je zabezpečiť dostatočnú úroveň financovania 
viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2021 – 2027 a vyššiu koncentráciu 
rozpočtových zdrojov v oblastiach, ktoré preukazujú jasnú európsku pridanú hodnotu a 
stimulujú trvalo udržateľný hospodársky rast. Rozpočet EÚ je však obmedzený a členské štáty 
musia na splnenie cieľov stanovených EÚ  rovnako zabezpečiť dostatočné vnútroštátne zdroje. 

Program LIFE ako jediný program zameraný osobitne na opatrenia v oblasti životného 
prostredia a klímy zostáva kľúčovým, účinným a efektívnym finančným nástrojom pomoci pri 
dosahovaní cieľov EÚ. Ako opätovne zdôraznil Európsky parlament, je preto potrebné, ale aj 
odôvodnené zdvojnásobiť finančné krytie pre program LIFE. Vzhľadom na to, že existujú 
viaceré ďalšie prostriedky financovania na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej, je 
vhodné, aby v rámci tohto krytia primerane dopĺňali portfólio pre životné prostredie dodatočné 
finančné prostriedky. 

Vzhľadom na rozsah navrhovaného finančného krytia programu LIFE nemožno očakávať, že 
bude postačovať na dosiahnutie ústredných ambícií EÚ v oblasti životného prostredia a klímy. 
V snahe kompenzovať tento obmedzený rozpočet sa očakáva, že program LIFE uľahčí 
začleňovanie, najmä v rámci väčších programov financovania EÚ. Hoci lepší prístup 
začľeňovania nepochybne prinesie výhody, je nevyhnutné, aby programy, v prípade ktorých sa 
predpokladá, že program LIFE bude katalyzátorom začleňovania, boli dostatočne 
transparentné, monitorované a posudzované. Dôsledný súlad a väčšia súdržnosť medzi 
synergickými rozpočtovými programami a politickými oblasťami EÚ budú potrebné na 
zabezpečenie toho, aby sa prostredníctvom výdavkov účinne dosiahli ciele programu LIFE. 

Prínos a kvalita

Zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dôraz na kvalitu a prínos by mali byť 
spojovacími článkami každého verejného financovania. Národná alokácia sa považuje za 
neúčinnú a jej postupné ukončenie v rámci súčasného programu LIFE je pozitívnym vývojom, 
ktorý zodpovedá požiadavkám Parlamentu. Je dôležité poznamenať, že sústredením sa na 
prínos sa zabezpečí, aby finančné prostriedky EÚ boli zamerané na ústredné ciele EÚ, a nie na 
rozdielne vnútroštátne priority. Návratom priorít a financovania programu LIFE na 
vnútroštátnu úroveň by sa neznížilo zaťaženie daňovníkov a spotrebiteľov, ani by sa 
nedosahovali lepšie výsledky, ale naopak, brzdilo by to efektívnosť a účinnosť tohto programu. 

Centralizácia riadenia a cielené usmernenia pomôžu vytvoriť rovnaké podmienky a zvýšia 
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úroveň a celkovú pridanú hodnotu návrhov a projektov. Vytvorenie národných kontaktných 
miest a siete zo strany Komisie bolo pozitívnym krokom. Je dôležité poznamenať, že by to 
nemalo viesť k zníženiu štandardov pre kritériá na vyhodnotenie návrhov. Na dosiahnutie 
cieľov programu LIFE je potrebné horizontálne uplatňovanie jasne definovaných kritérií. 

Rovnováha medzi flexibilitou a zodpovednosťou 

Komisia podnikla významné kroky v oblasti zjednotenia právneho textu a zjednodušenia 
rozhodovacieho procesu. Hoci je to chvályhodné, nesmie to mať za následok právnu neistotu 
alebo neistotu pre súčasné akcie a akcie zamerané na financovanie. Strategická flexibilita a 
adaptabilita umožnia programu LIFE splniť najnaliehavejšie priority. Pridaný dôraz na jeden z 
uvedených prvkov vo viacročných pracovných programoch je pozitívnym krokom; jasnosť a 
stabilita majú napriek tomu zásadný význam pre efektívne a účinné fungovanie každého 
rozpočtového programu. Žiadna „plná moc“ pre zabezpečenie efektívnosti však nesmie byť na 
úkor dosiahnutia cieľov programu LIFE a ústredných cieľov EÚ.  Je preto vhodné, aby sa 
viacročné pracovné programy vykonávali prostredníctvom delegovaných aktov, čím sa 
zabezpečí medziinštitucionálna účasť a zapojenie zainteresovaných strán a demokratická 
zodpovednosť. 

V posúdení vplyvu sa uvádza, že právny základ nemá vzhľadom na meniace sa požiadavky 
vplyv na osobitné miery financovania. Stanovením minimálnych a maximálnych mier 
spolufinancovania, ktoré sa v prípade podprogramov a akcií líšia, sa potenciálnym žiadateľom 
a projektom poskytuje stabilita, pričom sa umožňuje flexibilita a adaptabilita, aby sa zohľadnili 
individuálne požiadavky a situácie. 

Životné prostredie 

Program LIFE je dôležitou hnacou silou a prostriedkom pre ochranu prírody v EÚ, najmä 
pokiaľ ide o vykonávanie smerníc o vtáctve a biotopoch, a to prostredníctvom riadenia sústavy 
Natura 2000. Biodiverzita a zdravé ekosystémy sú taktiež dôležité pre rast, zamestnanosť a 
hospodárstvo. Odhaduje sa, že od zdravých ekosystémov v Európe priamo závisí 4,4 milióna 
pracovných miest a sústava Natura 2000 sa podieľa na HDP EÚ vo výške 1,7 až 2,5 % 
prostredníctvom poskytovania ekosystémových služieb, ako je ukladanie oxidu uhličitého, 
čistenie vody, opeľovanie a cestovný ruch. Napriek tomu sa ciele EÚ v oblasti biodiverzity do 
roku 2020 a ciele v oblasti biodiverzity z Aichi pri súčasnej trajektórii straty biodiverzity 
nesplnia. Aby mohla EÚ zintenzívniť svoje úsilie, musí vynaložiť okamžité, podstatné a 
dodatočné úsilie v oblasti ochrany prírody.

V posúdení vplyvu sa uvádza, že ochrana biodiverzity a ekosystémov by sa najlepšie dosiahla 
prostredníctvom cieleného prístupu založeného na financovaní malých projektov a nie väčších 
a všeobecnejších fondov pre biodiverzitu. Zvýšené finančné krytie by zvýšilo dosah a vplyv 
takýchto cielených projektov a zároveň by prispelo k začleneniu a urýchľovaciemu účinku. V 
takom rozsahu je dôležité zabezpečiť transparentnosť, zodpovednosť a účinnosť. Európsky 
parlament zdôraznil, že EÚ, a najmä členské štáty, musia zabezpečiť jasné, kvantitatívne a 
merateľné ciele s ukazovateľmi výkonnosti, nástrojmi pre sledovanie, postupmi plnenia 
záväzkov a mechanizmami preskúmania a podávania správ. 

Zmena klímy a prechod na čistú energiu
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Ciele Únie v oblasti zmeny klímy a energie do roku 2030, jej stratégia do polovice storočia a 
dlhodobá stratégia v oblasti dekarbonizácie a jej záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody musia 
byť v súlade s príslušnými politikami a finančnými zdrojmi. Ani v jednom roku súčasného VFR 
EÚ nesplnila svoj cieľ v oblasti výdavkov súvisiacich so zmenou klímy. Prechodom na čistú 
energiu sa okrem prínosov v oblasti zmeny klímy vytvoria nové pracovné miesta, stimuluje rast 
a zvýši energetická bezpečnosť. Európsky parlament zdôraznil, že zvýšenie výdavkov 
súvisiacich s klímou vo VFR na obdobie rokov 2021 – 2027 minimálne o 30 % je nevyhnutné. 

Cieľ dekarbonizácie stanovený v Parížskej dohode si vyžaduje rýchly posun k čistej, 
nízkoemisnej stratégii v oblasti energetiky. Významný podiel navrhovaného zvýšenia krytia 
pre program LIFE je určený pre nový podprogram Prechod na čistú energiu. V dôsledku 
špecifického fungovania programu LIFE možno tento vývoj považovať za prirodzený; je 
dôležité zdôrazniť, že výdavky z programu LIFE by mali byť použité len na podporu vývoja a 
zavádzania projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti. 
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