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Program na ochranu životného prostredia a klímy (LIFE)

Európska únia stojí pri príprave každého viacročného finančného rámca pred otázkou, kam 
smerovať svoje fondy a ako prideľovať zdroje na podporu svojich politík. Aj keď prostriedky 
z rozpočtu EÚ predstavujú iba približne 2 % všetkých verejných výdavkov v 27 členských 
štátoch, nemal by sa podceňovať mobilizačný a modelový účinok výdavkov EÚ. Tento 
pracovný dokument obsahuje úvahy špecificky o programe LIFE, ako aj niekoľko bodov na 
zváženie, o ktoré by som sa s vami chcela podeliť.

Európska komisia predložila 12. decembra 2011 návrh nariadenia o vytvorení programu na 
ochranu životného prostredia a klímy (LIFE), ktorý nahradí program LIFE+ prebiehajúci 
v období rokov 2007 – 2013. Kľúčovými prvkami tohto programu sú:

 viac finančných prostriedkov: 3,2 miliardy EUR v porovnaní s 2,181 miliardy EUR pre 
program LIFE+ (v cenách roku 20111);

 dva podprogramy: program pre životné prostredie a nový program pre ochranu klímy;
 pridanie integrovaných projektov: hlavným cieľom je zlepšiť vykonávanie politiky 

v oblasti životného prostredia a klímy a podporiť ich začleňovanie do ďalších politík 
fungujúcich v širšom meradle než tradičné projekty. V ideálnom prípade by integrované 
projekty mali mobilizovať ďalšie prostriedky z fondov EÚ a súkromných fondov ako 
doplnok prostriedkov určených na program LIFE;

 posilnenie strategického zamerania: cieľom je dôraznejšie usmerniť dopyt stanovením 
nevyčerpávajúceho zoznamu priorít viacročných programov s uvedením tematických 
priorít;

 zameranie na biodiverzitu: 50 % zdrojov podprogramu Životné prostredie bude naďalej 
vyhradených na prírodu/biodiverzitu;

 upravená miera financovania: navrhujú sa mechanizmy zjednodušenia, napríklad 
zvýšenie využívania paušálnych súm alebo elektronické predkladanie žiadostí. Náklady na 
DPH alebo náklady na trvalých zamestnancov sa už nebudú pokladať za oprávnené na 
financovanie, lebo sa ukázali byť zaťažujúce pri monitorovaní a nahlasovaní. To sa bude 
kompenzovať zvýšením miery spolufinancovania zo súčasných 50 % na 70 % (tradičné 
projekty), resp. 80 % (integrované projekty);

 výber projektov na základe významu: navrhuje sa zrušenie orientačného ročného 
pridelenia prostriedkov na úrovni členských štátov (národných balíkov) a návrat k výberu 
na základe kvality;

 zvýšená účasť tretích krajín: okrem spolupráce s členskými štátmi EHP, kandidátskymi 
krajinami a krajinami západného Balkánu je vo výnimočných prípadoch povolená činnosť 
mimo Únie;

 riadenie: niektoré riadiace úlohy sú delegované na existujúcu výkonnú agentúru.

Veľmi podporujem prístup Komisie v jej návrhu programu LIFE na obdobie rokov 2014 –
2020. Európsky parlament vyzval vo svojom uznesení o viacročnom finančnom rámci na 

                                               
1 V prípade stálych cien (2011) sa odstránil vplyv zmeny cien z východiskového roka na prebiehajúci rok. 
Súčasné ceny vyjadrujú hodnotu vychádzajúcu z cien počas jednotlivých referenčných rokov (návrh LIFE:3,6 
miliardy EUR). 
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zachovanie samostatného finančného nástroja pre životné prostredie, ako aj zohľadnenie 
aspektov životného prostredia a zmeny klímy vo všetkých sektorových politikách EÚ.2
Predložený návrh preberá túto požiadavku. Chcela by som však navrhnúť úpravy alebo 
doplnenie nasledujúcich položiek:

Rozpočet: hodnotenie programu LIFE bolo vždy maximálne pozitívne a zdôrazňovalo jeho 
pridanú hodnotu.3 Keďže súčasné tradičné projekty sa ukázali ako veľmi úspešné, ich 
financovanie by sa malo zvýšiť. Malo by sa zachovať vyhradenie 78 % prostriedkov 
programu LIFE na granty na akcie projektu.
Návrh Komisie na zvýšenie objemu rozpočtu prichádza spolu s ďalšími cieľmi: 1) vo väčšej 
miere sa zaoberať zmiernením zmeny klímy a adaptácii na ňu a 2) podporovať vykonávanie 
prostredníctvom integrovaných projektov. Plne súhlasím s týmto rozšírením rozsahu nástroja.
Uznesenie o viacročnom finančnom rámci a stratégia Európa 2020 označujú za hlavné výzvy 
integrované vykonávanie a presadzovanie politík EÚ. Preto je potrebné pridať do súčasného 
rozpočtu predpokladané prostriedky, ktoré Komisia pokladá za nevyhnutne potrebné na tieto 
dva prvky.

Zistené finančné potreby sústavy Natura 2000 dosahujú minimálne 5,8 miliardy EUR ročne.4
Hoci iné zdroje EÚ, vnútroštátne a súkromné zdroje poskytujú a budú musieť poskytovať 
značnú časť prostriedkov pre sústavu Natura 2000, stále existujú veľké rozdiely. Program 
LIFE by mal byť preto vybavený tak, aby mohol prispieť minimálne 10 % ročných výdavkov.

Geografická vyváženosť a výber projektov: vzhľadom na hlavný cieľ finančných 
prostriedkov EÚ, ktorým je vytvoriť európsku pridanú hodnotu, súhlasím s návrhom Komisie 
nahradiť v prípade tradičných projektov národné balíky systémom výberu projektov na 
základe významu. Skúsenosti z predchádzajúcich rokov ukázali, že ani pridelenie 
prostriedkov na úrovni členských štátov nezabezpečilo vyvážené využívanie projektov 
programu LIFE (pozri obrázok 1).

Preto navrhujem zlepšenie vzdelávacích programov pre príslušné orgány a zainteresované 
strany, ktoré chcú požiadať o prostriedky z programu LIFE. Vzhľadom na význam programu 
LIFE pre ochranu biodiverzity by mali krajiny a regióny, v ktorých sa nachádza pomerne 
vysoké percento lokalít európskeho významu, získať osobitnú technickú pomoc, aby mohli 
využiť súvisiace možnosti financovania. Okrem toho je potrebné zvýšiť využitie a dostupnosť 
pre regióny s hospodárskymi ťažkosťami a nedostatočnými kapacitami na zodpovedajúce 
finančné prostriedky – preto chcem navrhnúť, aby tieto regióny mali nárok na vyššiu mieru 
spolufinancovania, napríklad podľa kritéria politiky súdržnosti.

Súhlasím, že by sa mala zabezpečiť geografická vyváženosť integrovaných projektov 
s ohľadom na ich modelový charakter a skutočnosť, že vo všetkých členských štátoch existujú 
problémy v oblasti vykonávania. Domnievam sa, že nariadenie by malo stanoviť minimálny 
počet integrovaných projektov v jednotlivých členských štátoch.
                                               
2 Pozri uznesenie o viacročnom finančnom rámci z 8. júna 2011.
3 Pozri napríklad strednodobé hodnotenie vykonávania nariadenia o programe LIFE+, apríl 2010; posúdenie 
vplyvu návrhu programu LIFE na obdobie rokov 2014 – 2020: SEC(2011) 1542; ex post hodnotenie programu 
LIFE 1996 – 2006, júl 2009; publikácie zamerané na program LIFE sú dostupné na domovskej stránke programu 
LIFE.
4 Financovanie programu Natura 2000. Investovanie do programu Natura 2000: poskytnutie výhod pre prírodu 
a ľudí. Pracovný dokument útvarov Komisie, SEC(2011) 1573 v konečnom znení.
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Pravidlá a zjednodušenie náhrad: približne 5 % prostriedkov programu LIFE sa 
v súčasnosti vynakladá na náhradu DPH, približne 22,5 % sa vynakladá na náhradu nákladov 
na trvalých zamestnancov, ktoré sa pri jednotlivých projektoch značne odlišujú. Európsky 
rozpočet je silný, ale malý nástroj a som veľmi skeptická, pokiaľ ide o jeho využívanie na 
výdavky, ktoré priamo neprispievajú ku konkrétnym opatreniam vedúcim k európskej 
pridanej hodnote.
Domnievam sa, že náhrada daní, ktoré plynú do rozpočtov členských štátov, nie je 
v pôsobnosti EÚ. Bolo by potrebné motivovať samotné členské štáty, aby nahrádzali 
vnútroštátnu DPH, ktorú odvádzajú neziskové organizácie zapojené do projektov programu 
LIFE.5 To znamená, že zvýšená miera spolufinancovania by nemala kompenzovať zaťaženie 
mimovládnych organizácií vykonávajúcich projekt programu LIFE, ktoré nedokážu získať 
späť náklady na DPH v rámci pravidiel programu LIFE ani vnútroštátnych pravidiel 
týkajúcich sa DPH. Preto navrhnem pre program LIFE uplatňovanie rovnakých pravidiel 
týkajúcich sa DPH, aké navrhujú všeobecné regulačné ustanovenia pre fondy EÚ 
v spoločnom strategickom rámci. Verejné subjekty by preto nemali žiadať náhradu DPH.
Veľmi podporujem aktivity mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií a verejných 
služieb týkajúce sa životného prostredia. Pripadá mi však problematické financovať časť ich 
trvalých zamestnancov z malého rozpočtu programu LIFE. V dôvodovej správe Komisie sa 
uvádza, že oprávnenosť nákladov na personál v prípade trvalých zamestnancov, ktorí neboli 
prijatí konkrétne pre daný projekt, sa môže obmedziť alebo vylúčiť, chýba však bližšie 
vymedzenie termínu trvalí zamestnanci. Ak nariadenie o programe LIFE nestanovuje inak, 
v prípade nároku na vrátenie DPH sa na náklady na zamestnancov vzťahujú ustanovenia 
(revidovaného) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Prístup Komisie pokladám za odôvodniteľný pri tých úlohách, ktoré možno očakávať od 
administrátora v oblasti verejnej správy pri riadení verejných statkov ako životné prostredie 
a príroda. V prípade verejných subjektov by preto mali byť oprávnené len náklady na 
zamestnancov prijatých zvlášť pre projekt programu LIFE. V prípade ostatných príjemcov by 
mali zostať oprávnené náklady na trvalých a dočasných zamestnancov. Mal by sa zjednodušiť 
zložitý a na chyby náchylný postup vypĺňania časových výkazov pracovného času 
zamestnancov venovaného projektu. Okrem toho sa jednoznačne pripájam k ostatným 
navrhovaným zjednodušujúcim prvkom.

Integrované projekty: jedným z hlavných cieľov, ktoré stanovuje uznesenie Európskeho 
parlamentu o viacročnom finančnom rámci, je zohľadňovanie aspektov životného prostredia 
a klímy vo všetkých nástrojoch EÚ na financovanie. Konkrétnym nástrojom tohto úsilia sú 
integrované projekty v rámci programu LIFE, a preto majú moju plnú podporu. Integrované 
projekty by nemali nahrádzať zodpovednosť členských štátov za vykonávanie, ale mali by 
mať modelový charakter a nadväzovať konštruktívnu a trvalú spoluprácu medzi rozličnými 
odvetviami správy. Budú prospešné pre iné fondy vďaka zvýšeniu schopnosti absorpcie 
výdavkov súvisiacich so životným prostredím a ich nasmerovania na hlavé výzvy týkajúce sa 
vykonávania.

Integrované projekty však môžu uspieť iba vtedy, ak bude mať táto myšlienka dobrý základ 
v ostatných fondoch EÚ, aby sa zabezpečil ich finančný príspevok a zamýšľaný posilňujúci 
                                               
5 Pozri aj uznesenie Európskeho parlamentu z 13. októbra 2011 o budúcnosti DPH (2011/2082(INI)), bod 19.
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účinok. Koordinácia s programom LIFE sa v súčasnosti spomína iba v Európskom fonde pre 
námorné otázky a rybné hospodárstvo a v spoločnom strategickom rámci.6 Pri zasadzovaní sa 
o dôsledné začleňovanie koordinácie s integrovanými projektmi programu LIFE do všetkých 
fondov bude nevyhnutná silná pozícia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín voči výborom zodpovedným za hlavné fondy.

Ďalšie predpoklady „rozletu koncepcie integrovaných projektov“ budú závisieť od jeho 
konkrétnej úlohy v nástroji LIFE a jeho konkretizácii v nariadení. Nemali by však nahradiť 
tradičné projekty, ani s nimi súťažiť; preto navrhujem zachovať súčasnú úroveň rozpočtu pre 
tradičné projekty a integrované projekty pokladať za zásadný, ale doplnkový nástroj 
programu LIFE.

Body na zváženie

1. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín potvrdil pri hlasovaní 
21. marca ciele stratégie v oblasti biodiverzity a zdôraznil zničujúce hospodárske náklady 
spoločnosti, ku ktorým vedie strata biodiverzity. Ako by sa mali tieto ambície prejaviť 
v rozpočte programu LIFE?

2. Ako možno dosiahnuť geograficky vyvážené prínosy projektov programu LIFE?

3. Akú úlohu by mal zohrávať program LIFE pri financovaní nákladov na trvalých 
zamestnancov?

4. Aké mechanizmy sú potrebné na zabezpečenie uskutočniteľnosti integrovaných 
projektov a ich posilňujúceho účinku? Akým spôsobom je možné poskytovať konštruktívne 
a silné stimuly v rámci ostatných fondov tak, aby mohli byť výdavky skutočne posilňujúce?

                                               
6 Spoločný strategický rámec transformuje ciele stratégie Európa 2020 do priorít pre EFRR, ESF, KF, EPFRV 
a Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo.
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Obrázok 1: LIFE+ 2007 – 2010: využitie pridelenia prostriedkov na úrovni členských 
štátov podľa jednotlivých štátov
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Zdroj: Nariadenie o programe LIFE, geografická rovnováha, výkaz Komisie (Commission Fiche) č. 1 
z 26. marca 2012.
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