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Program LIFE a ďalej:
udržateľnosť prostredníctvom budúceho viacročného finančného rámca (VFR) 

na obdobie rokov 2014 – 2020

Diskusie o programe LIFE by sa mali uskutočniť v rámci rozsiahlejšej úvahy o tom, ako 
zabezpečiť, aby EÚ dosiahla ciele udržateľnosti stanovené v stratégii Európa 2020. Tento 
pracovný dokument preto rozvíja osobitnú úvahu o programe LIFE smerujúcu ku 
globálnejším úvahám o prvkoch udržateľnosti v budúcom viacročnom finančnom rámci 
(VFR). 

Pevný legislatívny rámec v oblasti životného prostredia a klímy je, samozrejme, nevyhnutným 
predpokladom pre cestu trvalo udržateľného rozvoja. Výber investícií v rámci celkového 
rozpočtového rámca však môže významne zvýšiť potenciál zmeny.

Neoddeliteľná „zelená“ časť rozpočtu vo forme navrhnutého nástroja programu LIFE 
zodpovedá len 0,3 % rozpočtu EÚ. Ak má byť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré 
efektívne využíva zdroje, skutočným cieľom, tieto finančné zdroje sú, samozrejme, 
nedostatočné. Program LIFE bude môcť zaplniť len tie medzery, ktoré nepokrýva začlenenie 
udržateľnosti do všetkých fondov EÚ. 
Komisia odhaduje sumu finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov EÚ 
v oblasti životného prostredia a klímy, približne vo výške 316 miliárd EUR ročne, a to len 
s ohľadom na vybraté oblasti.1 V rámci prebiehajúcich rokovaní o celkovom VFR a o 58 
odvetvových legislatívnych návrhoch je teraz čas na dôkladnejšie preskúmanie rozsahu, 
v akom spĺňajú hlavné kategórie výdavkov VFR finančné potreby trvalo udržateľného 
rozvoja. 

Tieto úvahy tiež vyplývajú z hľadania nákladovo efektívneho a systémového rozpočtu EÚ: 
mainstreaming umožňuje dosiahnutie niekoľkých politických cieľov súčasne; preukázalo sa, 
že hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje poskytuje obrovský potenciál zamestnanosti 
a technologického pokroku. Nevyužitie tohto potenciálu by bolo – najmä vzhľadom na 
obmedzený rozpočet EÚ – veľmi nezodpovedné.

Udržateľnosť v návrhoch Komisie týkajúcich sa VFR

Komisia vo svojom oznámení s názvom „Rozpočet stratégie 2020“ a v sprievodných 
dokumentoch navrhuje zaistiť investície na ochranu životného prostredia a klímy kombináciu 
mainstreamingu a špecializovaného nástroja (LIFE). Ďalej uvádza podmienenosť pri 
využívaní ostatných fondov a krížového plnenia v poľnohospodárskej politike ako kľúčové 
prvky na aktiváciu týchto investícií. Navrhuje vyčleniť 20 % finančných prostriedkov VFR na 
činnosti týkajúce sa politiky v oblasti klímy. Konkrétne je v návrhoch možné nájsť tieto 
hlavné prvky udržateľnosti: 

Horizontálne ustanovenia
 Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast: prioritou je jasná orientácia prechodu 

rozpočtu na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje.

                                               
1 Rozpočet stratégie Európa 2020, SEC(2011) 868 v konečnom znení, kapitola 11.
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 Sledovanie výdavkov súvisiacich s oblasťou biodiverzity a klímy:2 Komisia navrhuje 
označiť všetky výdavky ako týkajúce sa len klímy (100 %), značne sa týkajúce klímy
(40 %) alebo netýkajúce sa klímy (0 %). Podobné postupy sa zavedú pre výdavky 
súvisiace so životným prostredím a biodiverzitou. 

 Spoločný strategický rámec (SSR) a nariadenie o spoločných ustanoveniach:3 spoločný 
strategický rámec prevádza ciele stratégie Európa 2020 do 11 tematických cieľov 
investícií EÚ na miestnej úrovni, z ktorých tri jednoznačne súvisia s klímou alebo 
životným prostredím. Cieľom SSR je vytvoriť koordináciu medzi piatimi fondmi, ktoré 
pokrýva,4  a ostatnými fondmi a politikami EÚ. V SSR sa uvádza program LIFE ako 
oblasť politiky, v ktorej sa bude využívať komplementárnosť rôznych nástrojov Únie na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni, najmä v súvislosti s koncepciou integrovaných 
projektov (IP) programu LIFE.
Na základe SSR poskytuje nariadenie o spoločných ustanoveniach technickejšie pravidlá 
týkajúce sa vykonávania a zavádza novú koncepciu podmienenosti ex ante s niektorými 
podmienkami, ktoré sa týkajú oblasti klímy aj životného prostredia (nariadenie 
o spoločných ustanoveniach, príloha IV). Plnenie týchto podmienok sa bude posudzovať 
v zmluve o partnerstve uzatvorenej medzi členskými štátmi a Komisiou a prípadné trvalé 
neplnenie podmienok môže viesť k zrušeniu fondov.

 Stanovenie cieľov/monitorovanie: väčšina legislatívnych návrhov VFR obsahuje jasne 
merateľné ciele, ktoré sa čiastočne týkajú životného prostredia alebo klímy, a poskytuje 
rámec na kontrolu vykonávania. 

Ustanovenia o fondoch

 Európsky fond regionálneho rozvoja:5 navrhuje sa vyčlenenie finančných zdrojov na 
energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje, inovácie a podporu MSP – najmenej 80 % pre 
rozvinutejšie regióny a najmenej 50 % pre menej rozvinuté regióny. Päť percent zdrojov 
sa vyčlení pre udržateľný rozvoj miest.

 Kohézny fond:6 navrhuje sa klásť dôraz na zlepšenie životného prostredia, udržateľný 
rozvoj a transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T). Rieši sa tiež ochrana a obnova 
biodiverzity, zlepšenie životného prostredia miest a zníženie znečistenia ovzdušia.

 Nástroj „Spájame Európu“:7 veľká časť navrhnutých 50 miliárd EUR rozpočtu nástroja 
„Spájame Európu“ je vyčlenených na dopravné siete, ktoré sa riadia usmerneniami pre 
TEN-T, s uprednostnením odvetvia železničnej dopravy. Jedným zo všeobecných cieľov 
nástroja „Spájame Európu“ je dosiahnutie cieľov stratégie EÚ 20-20-20 v oblasti klímy. 
Transeurópska energetická sieť (TEN-E) je zameraná na urýchlenie modernizácie 
existujúcej energetickej infraštruktúry a rozvíjanie novej, aby sa dosiahli ciele EÚ 
v oblasti energetiky a klímy.

                                               
2 COM(2011) 500; nariadenie o spoločných ustanoveniach COM(2011) 615: odôvodnenie 12 a článok 8. 
3 Nariadenie o spoločných ustanoveniach COM(2011) 615: článok 9, článok 17, príloha IV, články 47, 54; SSR: 
SWD(2012) 61 I/II. 
4 Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo.
5 COM(2011) 614: články 4, 5, 7.
6 COM(2011) 612: články 2, 3.
7 COM(2011) 665; TEN-T: COM(2011) 650/2; TEN-E: COM(2011) 658.
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 Európsky sociálny fond: Európsky sociálny fond (ESF), ktorý nepriamo prispieva 
k dosahovaniu cieľov v oblasti životného prostredia alebo klímy, môže čiastočne podporiť 
prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje, prostredníctvom 
príslušných činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

 Systém priamych platieb SPP:8 Komisia navrhuje takzvané „ekologické opatrenia prvého 
piliera“, v rámci ktorých sa 30 % priamych platieb uprednostní pre „ekologické 
opatrenia“, ako sú trvalé trávnaté porasty, diverzifikácia plodín a oblasti ekologického 
záujmu. Navrhuje sa posilniť niektoré ustanovenia krížového plnenia.

 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:9 medzi hlavné ciele Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) patrí riadenie prírodných zdrojov, 
opatrenia v oblasti klímy a inkluzívny rozvoj vidieckych oblastí. Komisia navrhuje, aby 
členské štáty naďalej vynakladali aspoň 25 % svojho finančného krytia na rozvoj vidieka 
na obhospodarovanie pôdy, zmierňovanie následkov zmeny klímy a opatrenia na 
prispôsobenie sa tejto zmene, a začlení ich prístup na riešenie osobitných potrieb oblastí 
programu Natura 2000. 

 Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo:10 medzi priority Európskeho 
fondu námorné otázky a rybné hospodárstvo patrí zníženie vplyvu rybného hospodárstva 
na námorné prostredie, ako aj ochrana a obnova námornej biodiverzity a ekosystémov 
a podpora udržateľnej akvakultúry. Je to jediný fond, ktorý výlučne podporuje 
koordináciu s integrovanými projektmi programu LIFE.

 Program Horizont 2020:11 rámcový program pre výskum a inovácie sa bude konkrétne 
zaoberať efektívnym využívaním zdrojov, opatreniami v oblasti klímy a surovinami, na 
ktoré je vyčlenené krytie vo výške 3,1 miliardy EUR (ceny v roku 2011). Program tiež 
podporuje efektívne využívanie zdrojov a opatrenia v oblasti klímy v rámci všetkých 
príslušných oblastí činnosti.

Udržateľnosť v stanoviskách Parlamentu k návrhom VFR

Parlament vyjadril svoj názor na udržateľnosť financovania EÚ v niekoľkých dokumentoch. 
V uznesení o VFR sa zdôrazňuje, že finančnými prostriedkami EÚ by sa malo vždy, keď je 
to možné, prispievať naraz na viac ako na jeden cieľ politiky EÚ. Opatrenia v oblasti klímy 
by sa mali začleniť do všetkých príslušných oblastí výdavkov. Pokiaľ ide o sledovanie 
výdavkov súvisiacich s oblasťou životného prostredia a klímy, EP podporuje povinnosť určiť, 
kam odvetvové programy prispeli, aby splnili ciele stratégie EÚ 20-20-20 v oblasti klímy 
a kľúčové ciele iniciatívy „Európa efektívne využívajúca zdroje“. Európsky parlament 
konkrétne požaduje pevné zakotvenie cieľov týkajúcich sa klímy a životného prostredia do 
výskumnej politiky, do energetickej a dopravnej infraštruktúry, do spoločnej 
poľnohospodárskej a politiky súdržnosti.12

Európsky parlament vo svojom uznesení o Pláne prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 požaduje väčší súlad medzi politikami Spoločenstva 
s cieľom dosiahnuť ciele plánu a zabezpečiť, aby sa jeho priority úplne začlenili do VFR na 
                                               
8 COM(2011) 625: články 29 – 33; COM(2011) 628: hlava VI, príloha II.
9 COM(2011) 627: odôvodnenia 28, 31, články 9, 22 – 26, 29 – 32, 35, 39, 74 – 76.
10 COM(2011) 804: články 6, 10, 36, 37, 38, 52 – 54 a 81 písm. d.
11 COM(2011) 809/COM(2011) 811: prílohy; COM(2011) 808: oddiel 3.
12 Pozri uznesenie o VFR a stanovisko výboru ENVI k uzneseniu o VFR z 27. januára 2011.
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roky 2014 – 2020. Potvrdzuje cieľ začleniť financovanie týkajúce sa klímy a vyčleniť 20 % 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na investície do obnoviteľnej energie 
a energetickej účinnosti.

Body na zváženie
1. V súvislosti s cieľom EP a Komisie využiť program LIFE v hlavných fondoch EÚ len ako 
doplnkový nástroj k tzv. mainstreamingu v oblasti životného prostredia a klímy – spĺňajú 
súčasné návrhy tento cieľ? 

2. Potrebné financovanie programu Natura 2000 sa odhaduje vo výške 5,8 miliardy EUR 
ročne. Keďže je ťažké určiť presné pridelenie prostriedkov EÚ na program Natura 2000, 
financovanie biodiverzity v rámci politiky súdržnosti nedosahuje priemer ostatných kategórií 
výdavkov a odhaduje sa, že všetky fondy dohromady pokrývajú len 20 % finančných potrieb 
programu Natura 2000. Ako sa dá spoľahlivo zabezpečiť dostatočné financovanie politiky 
EÚ v oblasti biodiverzity?

3. Opakovane boli kritizované ťažkosti so sledovaním výdavkov súvisiacich s oblasťou 
životného prostredia a klímy. Budú navrhnuté zmeny v systéme kódovania dostatočné na to, 
aby sa verejnosti dalo dokázať, kam presne EÚ investuje do spoločných verejných 
ekologických výrobkov?

4. Podmienenosť ex ante vo fondoch spoločného strategického rámca, ako aj ustanovenia 
krížového plnenia v prvom pilieri SPP spájajú súlad s právnymi predpismi EÚ s čerpaním 
prostriedkov z fondov. Sú zahrnuté všetky príslušné legislatívne požiadavky v oblasti 
životného prostredia?

5. Podmienenosť ex ante predpokladá povinné vytvorenie štatistického systému 
a ukazovateľov výsledku. Aké možnosti ponúka nový program VFR na splnenie cieľov 
právnych predpisov o environmentálnych ekonomických účtoch a uznesenia o ukazovateli 
„viac ako HDP“, ktoré prijal EP?


