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Program LIFE v obecnějších souvislostech:
udržitelnost v příštím víceletém finančním rámci (VFR) na období 2014–2020

Diskuse o programu LIFE by se měla odehrávat v kontextu obecnější úvahy o tom, jak 
zajistit, aby EU dosáhla cílů udržitelnosti stanovených strategií Evropa 2020. V tomto 
pracovním dokumentu jsou proto úvahy o programu LIFE zasazeny do obecnější reflexe 
o prvcích udržitelnosti v příštím VFR. 

Není sporu o tom, že důkladný legislativní rámec v oblasti životního prostředí a klimatu je 
nezbytným předpokladem pro realizaci udržitelného rozvoje. Volba investic v celkovém 
rozpočtovém rámci však může významně zvýšit potenciál ke změně.
Ve vlastním smyslu „zelená“ část rozpočtu v podobě navrhovaného nástroje LIFE činí pouhá 
0,3 % rozpočtu EU. Má-li být přechod na nízkouhlíkové a zdrojově efektivní hospodářství 
vážně míněným cílem, je zřejmé, že se jedná o nedostatečné finanční prostředky. Program 
LIFE bude moci pouze zaplnit mezery, které zůstanou po začlenění udržitelnosti do všech 
fondů EU. 

Komise se soustředila pouze na určité vybrané oblasti a odhaduje, že financování úsilí 
o dosažení cílů EU v oblasti životního prostředí a klimatu si ročně vyžádá 316 miliard EUR.1
V souvislosti s právě probíhajícími jednáními o celkovém VFR a o 58 odvětvových 
legislativních návrzích je nejvhodnější čas důkladně prozkoumat, do jaké míry se hlavní 
výdajové kategorie VFR řídí finančními potřebami udržitelného rozvoje. 

Tyto úvahy jsou motivovány rovněž snahou o to, aby rozpočet EU byl nákladově efektivní 
a konzistentní: Začleňování umožňuje dosahovat současně více politických cílů; obrovský 
potenciál v oblasti tvorby pracovních míst a technologického pokroku, který zdrojově 
efektivní hospodářství nabízí, byl již široce demonstrován. Nevyužít tohoto potenciálu, 
zejména vzhledem k tomu, jak je rozpočet EU skromný, by bylo velmi nezodpovědné.

Udržitelnost v návrzích VFR předložených Komisí

Ve sdělení nazvaném Rozpočet – Evropa 2020 a v doprovodných dokumentech Komise 
navrhuje zajistit investice v oblasti životního prostředí a klimatu kombinací začleňování 
a specializovaného nástroje (LIFE). Dále prohlašuje, že klíčovými prvky, které podnítí tyto 
investice, jsou podmíněnost použití prostředků z dalších fondů a podmíněnost v zemědělské 
politice. Navrhuje, aby 20 % prostředků z VFR bylo vyčleněno na činnosti politiky v oblasti 
klimatu. Konkrétně lze v jednotlivých návrzích najít tyto hlavní prvky udržitelnosti: 

Horizontální ustanovení

 Inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění: Prioritou je zřetelná změna orientace 
rozpočtu na nízkouhlíkové a zdrojově efektivní hospodářství.

 Sledování výdajů souvisejících s oblastmi biologické rozmanitosti a klimatu:2 Komise 
navrhuje klasifikovat všechny výdaje jako související pouze s oblastí klimatu (100%), 
významně související s oblastí klimatu (40%) nebo nesouvisející s oblastí klimatu (0%). 

                                               
1 Rozpočet – Evropa 2020, SEC(2011) 868, kapitola 11.
2 COM(2011)500; nařízení o společných ustanoveních COM(2011)615: bod odůvodnění 12 a článek 8.
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Podobné postupy se zavedou u výdajů souvisejících se životním prostředím 
a s biologickou rozmanitostí 

 Společný strategický rámec a nařízení o společných ustanoveních:3 Společný strategický 
rámec převádí cíle strategie Evropa 2020 do podoby 11 tematických cílů pro konkrétní 
investice EU, přičemž tři z nich jasně souvisejí s oblastí klimatu / životního prostředí. 
Cílem společného strategického rámce je vytvořit koordinaci mezi pěti fondy, na které se 
vztahuje,4 a ostatními fondy a politikami EU. O programu LIFE konkrétně v souvislosti 
s integrovanými projekty LIFE hovoří jako o politické oblasti, v níž je třeba využít 
doplňkovost různých nástrojů Unie na celostátní a regionální úrovni.
Nařízení o společných ustanoveních na základě společného strategického rámce stanovuje 
konkrétnější technická prováděcí pravidla a zavádí nový pojem předběžných podmínek, 
z nichž některé se přímo týkají oblasti klimatu i životního prostředí (nařízení o společných 
ustanoveních, příloha IV).  Plnění těchto podmínek se bude hodnotit ve smlouvě 
o partnerství mezi členským státem a Komisí, přičemž jejich dlouhodobé neplnění by 
mohlo vést k pozastavení financování.

 Stanovení cílů/monitorování: Většina z legislativních návrhů VFR obsahuje jasné 
a měřitelné cíle, které se částečně týkají oblasti životního prostředí / klimatu, a stanovuje 
rámec pro kontrolu výkonnosti. 

Ustanovení týkající se jednotlivých fondů
 Evropský fond pro regionální rozvoj:5 Komise navrhuje vyčlenit zdroje na energetickou 

účinnost, energii z obnovitelných zdrojů, inovace a podporu malých a středních podniků –
ve více rozvinutých regionech nejméně 80 % prostředků, v méně rozvinutých regionech 
nejméně 50 % prostředků. 5 % prostředků má být vyčleněno na udržitelný rozvoj měst.

 Fond soudržnosti:6 Komise navrhuje zaměřit se na zlepšování životního prostředí, na 
udržitelný rozvoj a na transevropské dopravní sítě (TEN-T). Podporovat se má také 
ochrana a obnova biologické rozmanitosti, zlepšování městského prostředí a snižování 
znečištění ovzduší.

 Nástroj pro propojení Evropy:7 Velká část z 50 miliard EUR navrhovaného rozpočtu 
nástroje pro propojení Evropy má být určena na dopravní sítě, jejichž budování se řídí 
hlavními směry TEN-T, přičemž prioritou má být železniční síť. Jedním z obecných cílů 
nástroje pro propojení Evropy je dosáhnout cílů „20-20-20“ strategie Evropa 2020 
v oblasti změny klimatu. Cílem transevropských energetických sítí (TEN-E) je urychlit 
modernizaci stávající a budování nové energetické infrastruktury, aby EU mohla 
dosáhnout svých cílů v oblasti energetiky a klimatu.

 Evropský sociální fond: Evropský sociální fond sice nepřispívá přímo na cíle v oblasti 
životního prostředí nebo klimatu, ale mohl by částečně prostřednictvím odpovídajících 
vzdělávacích činností a odborného školení podporovat přechod k nízkouhlíkovému a 
zdrojově efektivnímu hospodářství.

                                               
3 Nařízení o společných ustanoveních COM(2011) 615: čl. 9, čl. 17, příloha IV, čl. 47, 54; společný strategický 
rámec SWD(2012) 61 I/II. 
4 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti, Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF).
5 COM(2011)614: čl. 4, 5, 7.
6 COM(2011)612: čl. 2, 3.
7 COM(2011)665; TEN-T: COM(2011)650/2; TEN-E: COM(2011)658.
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 Režim přímých plateb SZP:8 Komise navrhuje tzv. ekologizaci prvního pilíře, což 
znamená, že 30 % přímých plateb by bylo přednostně vyhrazeno na „ekologická 
opatření“, jako jsou například trvalé travní porosty, diverzifikace plodin a plochy 
využívané v ekologickém zájmu. Navrhuje rovněž zpřísnit některá ustanovení 
o podmíněnosti.

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:9 Mezi hlavní cíle EZFRV patří 
hospodaření s přírodními zdroji, opatření v oblasti klimatu a rozvoj venkovských oblastí 
podporující začlenění. Komise navrhuje, aby členské státy nadále vynakládaly nejméně 
25 % z prostředků určených na rozvoj venkova na obhospodařování půdy a na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, a propojí jejich přístup, 
aby zohlednil zvláštní potřeby oblastí sítě Natura 2000. 

 Evropský námořní a rybářský fond:10 Mezi priority Evropského námořního a rybářského 
fondu patří snižování dopadu rybolovu na mořské prostředí, ochrana a obnova mořské 
biologické rozmanitosti a ekosystémů a podpora udržitelné akvakultury. Jedná se o jediný 
fond, jenž výslovně vybízí ke koordinaci s integrovanými projekty LIFE.

 Horizont 2020:11 Rámcový program pro výzkum a inovace se speciálně zaměří na 
účinnost zdrojů, opatření v oblasti klimatu a na suroviny a vyhradí na tyto oblasti finanční 
krytí ve výši 3,1 miliardy EUR (v cenách roku 2011). Ve všech důležitých odvětvích 
činnosti bude podporovat také účinnost zdrojů a opatření v oblasti klimatu.

Udržitelnost ve stanoviscích Parlamentu k návrhům VFR

Parlament vyjádřil svá stanoviska k otázce udržitelnosti ve financování ze strany EU ve více 
dokumentech. Usnesení o VFR zdůrazňuje, že finanční prostředky EU by měly, pokud je to 
možné, přispívat současně k plnění více než jednoho cíle politiky EU. Opatření v oblasti 
klimatu by měla být začleněna do všech příslušných oddílů výdajů. Pokud jde o sledování 
výdajů na oblasti životního prostředí a klimatu, Evropský parlament podporuje povinnost 
uvádět případy, kdy odvětvové programy přispěly ke splnění cílů 20-20-20 v oblasti klimatu 
a cílů stěžejní iniciativy „Evropa účinněji využívající zdroje“. V konkrétnější rovině Evropský 
parlament požaduje, aby cíle pro oblast klimatu a životního prostředí byly pevně zakotveny 
v politice v oblasti výzkumu, v energetické a dopravní infrastruktuře, ve společné zemědělské 
politice a politice soudržnosti.12

V usnesení k plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 
2050 Evropský parlament vyzývá k větší konzistentnosti politik Společenství, aby se tak 
mohly uskutečnit cíle tohoto plánu a aby bylo zajištěno, že jeho priority budou plně začleněny 
do VFR na období 2014–2020. Souhlasí se záměrem systematicky zohledňovat financování 
spojené s otázkou klimatu a vyčlenit 20 % prostředků EFRR na obnovitelné energie a na 
investice do energetické účinnosti.

Body k úvaze

                                               
8 COM(2011)625: čl. 29-33, COM(2011)628: hlava VI, příloha II.
9 COM(2011)627: bod odůvodnění 28, 31, čl. 9, 22–26, 29–32, 35, 39, 74–76.
10 COM(2011)804: čl. 6, 10, 36, 37, 38, 52–54 a 81 písm. d).
11 COM(2011)809 / COM(2011)811: přílohy; COM(2011)808: oddíl 3.
12 Viz usnesení o VFR a stanovisko výboru ENVI ze dne 27. 1. 2011 k usnesení o VFR 
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1. Záměrem Evropského parlamentu a Komise je, aby program LIFE byl využíván pouze jako 
doplňkový nástroj k začleňování oblasti životního prostředí a klimatu do hlavních fondů 
EU. Obstojí současné návrhy z hlediska tohoto cíle? 

2. Odhaduje se, že financování sítě Natura 2000 vyžaduje nejméně 5,8 miliardy EUR ročně. I 
když přesná výše prostředků přidělených z fondů EU síti Natura 2000 se obtížně určuje, 
financování oblasti biologické rozmanitosti v rámci politiky soudržnosti zaostává za 
průměrnou výši ostatních kategorií výdajů a prostředky ze všech fondů dohromady podle 
odhadu pokrývají pouze 20 % finančních potřeb sítě Natura 2000. Jak lze spolehlivě zajistit 
dostatečné financování politiky EU v oblasti biologické rozmanitosti?

3. Problémy se sledováním výdajů na oblast životního prostředí a klimatu byly opakovaně 
předmětem kritiky. Budou navrhované změny systému rozlišování výdajů stačit, aby 
veřejnost věděla, do jakých veřejných statků v oblasti životního prostředí EU přesně 
investuje?

4. Předběžné podmínky ve společném strategickém rámci i ustanovení o podmíněnosti 
v prvním pilíři SZP spojují vyplácení prostředků z fondů s dodržováním právních předpisů 
EU. Vztahuje se tato podmíněnost na všechny příslušné legislativní požadavky z oblasti 
životního prostředí?

5. Předběžné podmínky předpokládají povinné zavedení statistického systému a ukazatelů 
výsledků. Jaké možnosti nabízí nový VFR pro splnění cílů Parlamentem přijatého nařízení 
o environmentálních hospodářských účtech a usnesení o ukazateli „neomezeném na 
HDP“?


