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Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

Při přípravě víceletého finančního rámce EU vždy stojí před nelehkým rozhodováním, kam 
nasměrovat své fondy a jak rozdělit zdroje, které má k dispozici na podporu svých politik. 
I když rozpočet EU představuje zhruba pouhá 2 % veškerých veřejných výdajů 27 členských 
států, účinek a modelová funkce výdajů EU by se neměly podceňovat. V tomto pracovním 
dokumentu se zabývám konkrétně programem LIFE a předkládám několik bodů k úvaze, 
o které bych se s vámi chtěla podělit. 

Dne 12. prosince 2011 Evropská komise předložila návrh nařízení o zřízení programu pro 
životní prostředí a oblast klimatu (LIFE), který vystřídá program LIFE+ fungující v letech 
2007 až 2013. Toto jsou jeho hlavní prvky:

 Vyšší financování: 3 200 milionů EUR ve srovnání s 2 181 miliony EUR na program 
LIFE+ (obojí v cenách roku 20111).

 Dva podprogramy: Podprogram pro životní prostředí a nový podprogram pro oblast 
klimatu.

 Doplnění integrovaných projektů: Jejich hlavním cílem je zlepšit provádění politiky 
v oblasti životního prostředí a klimatu a podpořit jejich začlenění do dalších politik, neboť 
budou fungovat v širším měřítku než tradiční projekty. V ideálním případě by se 
prostřednictvím integrovaných projektů vedle financování z programu LIFE podařilo 
získat prostředky z jiných fondů EU a soukromých zdrojů.

 Posílené strategické zaměření: Cílem je stanovením (nikoliv vyčerpávajících) priorit 
víceletých programů, které určí tematické priority, více usměrňovat poptávku.

 Zaměření na biologickou rozmanitost: 50 % zdrojů podprogramu pro životní prostředí 
bude nadále vyhrazeno pro přírodu a biologickou rozmanitost.

 Změna míry financování:  Komise navrhuje možnosti zjednodušení jako například větší 
využívání jednorázových částek a elektronických žádostí. Výdaje jako DPH nebo náklady 
na stálé zaměstnance by již nebyly dále považovány za způsobilé, protože se ukázaly být 
z hlediska monitorování a vykazování zátěží. Tyto změny by byly kompenzovány 
zvýšením míry spolufinancování ze současných 50 % na 70 % (tradiční projekty) nebo 
80 % (integrované projekty).

 Výběr projektů na základě oprávněných nároků: Návrh navrhuje zrušit stanovené 
roční vnitrostátní příděly („vnitrostátní krytí“) a vrátit se k výběru na základě kvality.

 Vyšší účast třetích zemí: Kromě spolupráce s členy EHP, kandidátskými zeměmi 
a zeměmi západního Balkánu by byla ve výjimečných případech povolena činnost mimo 
Unii.

 Řízení: Některými úkoly řízení bude pověřena stávající výkonná agentura.

Přístup, který Komise zvolila ve svém návrhu týkajícím se programu LIFE na období 2014–
2020 velmi podporuji. V usnesení o víceletém finančním rámci (VFR) Evropský parlament 
požadoval, aby vedle přístupu založeném na začleňování oblasti životního prostředí a změny 
klimatu do všech odvětvových politik EU zůstal zachován samostatný finanční nástroj pro 
                                               
1 Stálé ceny (2011) byly očištěny od vlivu cenových změn, ke kterým došlo mezi základním rokem a aktuálním 
rokem. Běžné ceny odkazují na hodnotu založenou na cenách v jednotlivých referenčních rocích (návrh LIFE: 
3,6 miliardy EUR). 
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životní prostředí.2 Předložený návrh Komise daný požadavek vyslyšel. Změny nebo doplňky 
bych chtěla navrhnout u těchto položek:

Rozpočet: Hodnocení programu LIFE byla vždy velmi pozitivní a zdůrazňovala jeho 
přidanou hodnotu.3 Protože se současné tradiční projekty velmi osvědčily, mělo by se jejich 
financování zvýšit. Zachováno má být vyčlenění 78 % prostředků programu LIFE na projekty 
financované prostřednictvím grantů na akce.
Komise spolu se zvýšením rozpočtu navrhuje také nové cíle: (1) více se zaměřit na 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a (2) podporovat provádění politik 
prostřednictvím integrovaných projektů. S tímto rozšířením oblasti působnosti nástroje plně 
souhlasím. Integrované provádění a kontrola dodržování politik EU byly zdůrazněny jako 
klíčové úkoly v usnesení o VFR i ve strategii Evropa 2020. Stávající rozpočet by měl tudíž 
být zvýšen o prostředky, které podle předpokladu a odhadu Komise budou tyto dvě složky 
potřebovat.

Podle zjištění Komise vyžaduje financování sítě Natura 2000 nejméně 5,8 miliardy EUR 
ročně.4 Přestože síť Natura 2000 je a nadále bude muset být z podstatné části financována 
prostředky z ostatních fondů EU a z vnitrostátních a soukromých zdrojů, stále to nestačí. 
Program LIFE by měl mít proto takový rozpočet, aby na její roční financování mohl přispívat 
alespoň 10 %.

Zeměpisná rovnováha a výběr projektů: Vzhledem k tomu, že hlavním cílem prostředků 
z fondů EU je vytvářet přidanou evropskou hodnotu, souhlasím s návrhem Komise, aby byl 
u tradičních projektů systém vnitrostátních přídělů nahrazen systémem výběru na základě 
oprávněných nároků. Zkušenost posledních let ukázala, že ani vnitrostátní příděly nezajistily 
rovnoměrné využívání projektů LIFE (viz obr. 1 níže).
Navrhuji proto zavést zdokonalené školicí programy pro příslušné orgány a zúčastněné 
subjekty, které chtějí podat žádost o financování z programu LIFE. Vzhledem k tomu, jak 
důležitou úlohu hraje program LIFE v úsilí o zachování biologické rozmanitosti, musí být 
zemím/regionům s relativně vysokým procentem lokalit významných pro Společenství 
poskytnuta technická pomoc, aby dokázaly využít příslušné možnosti financování. Dále je 
třeba zvýšit míru využívání a dostupnost nástroje LIFE u regionů, které se potýkají 
s ekonomickými problémy a nemají dostatečné prostředky na spolufinancování projektů. 
Proto bych chtěla navrhnout, aby takové regiony byly způsobilé k vyšší míře 
spolufinancování, tj. podle kritérií politiky soudržnosti.

Souhlasím, že u integrovaných projektů je třeba zajistit zeměpisnou rovnováhu, neboť mají 
modelovou funkci a každý členský stát se musí potýkat s náročnými úkoly při jejich 
provádění. Podle mého názoru by nařízení mělo stanovit minimální počet integrovaných 
projektů na členský stát.

                                               
2 Viz usnesení o VFR ze dne 8. června 2011.
3 Viz hodnocení provádění nařízení LIFE+ v polovině období, duben 2010; posouzení dopadu návrhu nařízení 
o programu LIFE na období 2014–2020: SEC(2011)1542; následné hodnocení programu LIFE za období 1996–
2006, červenec 2009; publikace z řady LIFE Focus, které jsou dostupné na internetové stránce programu LIFE.
4 Financování sítě Natura 2000. Investice do sítě Natura 2000: přínos pro přírodu i člověka. Pracovní dokument 
útvarů Komise SEC (2011)1573.



PE487.756v01-00 4/6 DT\899185CS.doc

CS

Pravidla úhrad a zjednodušení: V současné době se zhruba 5 % prostředků z programu 
LIFE hradí DPH a přibližně 22,5 % prostředků náklady na stále zaměstnance, přičemž u 
jednotlivých projektů se tato čísla významně liší. Evropský rozpočet je nástrojem silným, ale 
s omezenými prostředky – a jsem velmi na pochybách, zda z něj mají být hrazeny výdaje, 
které se přímo nepodílí na konkrétních opatřeních vytvářejících přidanou evropskou hodnotu.  

Podle mého názoru EU nepřísluší hradit daně, které směřují do vnitrostátních rozpočtů. Bylo 
by proto velmi vhodné, aby samy členské státy hradily DPH za neziskové organizace, které 
jsou zapojeny do projektů LIFE.5 Neziskovým organizacím, které realizují projekt LIFE 
a nemohou jim být vráceny náklady na DPH ani podle předpisů programu LIFE ani podle 
vnitrostátních předpisů o DPH, však nelze tuto finanční zátěž kompenzovat vyšší mírou 
spolufinancování. Navrhuji proto, aby pro program LIFE platily stejné předpisy o DPH jako 
v návrhu obecného nařízení o ustanoveních pro fondy EU, na něž se vztahuje společný 
strategický rámec. Veřejné subjekty by si tudíž nemohly nárokovat proplacení DPH. 

Velmi podporuji aktivity neziskových organizací, akademických institucí a veřejných služeb 
v oblasti životního prostředí. Považuji však za problematické, aby část jejich stálých 
zaměstnanců byla placena ze skromných prostředků nástroje LIFE. V důvodové zprávě 
Komise se uvádí, že způsobilost osobních nákladů týkajících se stálých zaměstnanců, kteří 
nebyli přijati konkrétně pro daný projekt, by mohla být omezena nebo vyloučena, avšak nikde 
se blíže nevymezuje, kdo jsou „stálí zaměstnanci“. Tak jako u způsobilosti DPH, pokud daná 
věc není v nařízení o nástroji LIFE blíže upřesněna, měla by se na náklady na zaměstnance 
vztahovat ustanovení (revidovaného) finančního nařízení.

Domnívám se, že u úkolů týkajících se hospodaření s veřejnými statky, jako jsou například 
životní prostředí a příroda, u nichž lze obecně očekávat, že je budou plnit veřejní zaměstnanci, 
je tento přístup Komise oprávněný. U veřejných subjektů by proto měly být způsobilé pouze 
náklady na zaměstnance, kteří byli přijati konkrétně pro daný projekt LIFE. U ostatních 
příjemců by náklady na stálé a dočasné zaměstnance měly být nadále způsobilé. Složitý 
postup vyplňování výkazů pracovních hodin, které zaměstnanci na projektu odpracují, v němž 
se často chybovalo, se zjednoduší. Jsem navíc jednoznačně také pro další navrhovaná 
zjednodušení. 

Integrované projekty: Začleňování hledisek životního prostředí a klimatu do veškerého 
financování z prostředků EU je jedním z hlavních cílů, které Evropský parlament zdůraznil ve 
svém usnesení o VFR. Integrované projekty v rámci programu LIFE jsou konkrétním 
nástrojem pro dosažení tohoto cíle, a proto budou mít moji velkou podporu. Integrované 
projekty nemají nahradit odpovědnost členských států v oblasti provádění, ale mají fungovat 
jako model konstruktivní a trvalé spolupráce mezi různými oblastmi správy. Prospěch 
přinesou také ostatním fondům, neboť zvýší jejich absorpční kapacitu pro výdaje související 
se životním prostředím a nasměrují je na nejdůležitější náročné úkoly týkající se provádění.

Integrované projekty však mohou dosáhnout úspěchu pouze se skutečnou podporou ostatních 
fondů EU, která jim zajistí jejich finanční příspěvek a zamýšlený pákový efekt. V současnosti 
je koordinace s programem LIFE zmíněna jen u Evropského námořního a rybářského fondu 

                                               
5 Viz také usnesení EP ze dne 13. října 2011 o budoucnosti DPH (2011/2082 (INI)), bod 19.
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a ve společném strategickém rámci.6 Při obhajobě důsledného zahrnutí „koordinace 
s integrovanými projekty LIFE“ do jednotlivých fondů bude zásadní, aby výbor ENVI vůči 
výborům odpovědným za nejdůležitější fondy pevně prosazoval své stanovisko. 
To, zda „koncepce integrovaných projektů bude funkční“, dále závisí na tom, jakou konkrétní 
úlohu tato koncepce v nástroji LIFE bude mít a jak bude konkretizována v nařízení. 
Integrované projekty by neměly nahradit tradiční projekty ani jim konkurovat; navrhuji proto, 
aby současná výše rozpočtu pro tradiční projekty zůstala zachována a aby se integrované 
projekty chápaly jako podstatný, nicméně doplňkový prvek nástroje LIFE.

Body k úvaze

1. Při hlasování dne 21. března výbor ENVI potvrdil cíle strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti a zdůraznil, jaké obrovské náklady společnosti přináší úbytek biologické 
rozmanitosti. Jak by se měly tyto požadavky promítnout do rozpočtu nástroje LIFE? 

2. Jak lze zajistit zeměpisnou vyváženost přínosu projektů LIFE? 

3. Jakou úlohu by měl program LIFE hrát při financování stálých zaměstnanců?

4. Jaké mechanismy jsou potřeba k zajištění proveditelnosti integrovaných projektů 
a jejich pákového efektu? Jak poskytovat konstruktivní a silné pobídky z dalších fondů, aby 
se výdaje skutečně vzájemně podporovaly?

Obrázek 1: LIFE+ 2007–2010: využití vnitrostátních přídělů podle zemí

                                               
6 Společný strategický rámec převádí cíle strategie Evropa 2020 do podoby priorit fondů EFRR, ESF, Fondu 
soudržnosti, EZFRV a EMFF. 
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Zdroj: nařízení LIFE, zeměpisná rovnováha, graf Komise č. 1 ze dne 26. března 2012.


