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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 a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...]. [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení programu na ochranu 
životného prostredia a klímy (LIFE)
(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0874),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0498/2011),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. apríla 
20121

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo …2,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a 
Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)

Legislatívne uznesenie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že finančné krytie 
vymedzené v legislatívnom návrhu je len 
orientačným údajom pre zákonodarný 
orgán a že ho nemožno presne stanoviť, 

                                               
1 OJ C 0, 0.0.0000, p. 0.
2 Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0.



PR\901913SK.doc 5/48 PE489.483v01-00

SK

kým sa nedosiahne dohoda o návrhu 
nariadenia, ktorým sa stanoví viacročný 
finančný rámec na roky 2014 – 2020;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Skúsenosti s programom LIFE+ 
ukázali, že využívanie dostupných zdrojov 
LIFE bolo napriek mechanizmu 
orientačného prideľovania prostriedkov 
medzi jednotlivými členskými štátmi 
veľmi nevyrovnané. Tým členským 
štátom, ktoré majú najväčšie ťažkosti s 
prístupom k prostriedkom, osobitnej 
pomoci a budovaniu kapacít, treba 
poskytnúť podporu najmä 
prostredníctvom systému vnútroštátnych a 
regionálnych kontaktných miest a 
poradných služieb poskytnutých 
úspešnými prijímateľmi projektov. 
Solidarita a spoločné úsilie Únie by sa 
nemali prejavovať v prideľovaní 
rozpočtových prostriedkov na úkor kvality 
projektov, ale skôr v cielenej pomoci a 
dodatočnom udeľovaní bodov pre regióny 
s osobitnými potrebami týkajúcimi sa 
životného prostredia alebo klímy. Samotné 
členské štáty môžu významným spôsobom 
prispieť k zvýšeniu využívania
financovania LIFE posilnením svojich 
systémov vnútroštátnych a regionálnych 
kontaktných bodov, podporovaním 
technickej a finančnej prípravy projektov 
a zriaďovaním environmentálnych fondov 
alebo iných mechanizmov na 
zabezpečenie dostupnosti zodpovedajúcich 
prostriedkov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4b) Solidarita by tiež mala nadobudnúť 
formu rozsiahleho a nepretržitého šírenia 
výsledkov projektov, aby členské štáty a 
regióny s menším počtom projektov 
čerpali zo skúseností a technológií alebo 
postupov vyvinutých v úspešných 
projektoch. V projektoch LIFE by sa preto 
mal prikladať osobitný význam 
činnostiam vytvárania sietí a šíreniu 
výsledkov projektov a zainteresovaným 
stranám a potenciálnym budúcim 
žiadateľom nad rámec siete LIFE by sa 
malo poskytovať poradenstvo. Komisia by 
mala ďalej posilňovať svoje činnosti 
týkajúce sa cieleného šírenia výsledkov 
projektov v rámci siete LIFE a nad jej 
rámec s osobitným zameraním na členské 
štáty s nízkou mierou využívania 
prostriedkov určených na LIFE.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Vzhľadom na svoju povahu a rozsah 
nedokáže program LIFE vyriešiť všetky 
problémy v oblasti životného prostredia 
a klímy. Jeho cieľom by malo byť skôr 
urýchlenie zmien pri tvorbe a vykonávaní 
politík prostredníctvom poskytovania 
a rozširovania riešení a osvedčených 
postupov zameraných na dosiahnutie 

(5) Vzhľadom na svoju povahu a rozsah 
nedokáže program LIFE vyriešiť všetky 
problémy v oblasti životného prostredia 
a klímy. Jeho cieľom by malo byť skôr 
urýchlenie zmien pri tvorbe a vykonávaní 
politík prostredníctvom poskytovania 
a rozširovania riešení a osvedčených 
postupov zameraných na dosiahnutie 
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environmentálnych a klimatických cieľov. environmentálnych a klimatických cieľov. 
V tomto úsilí by mal preto podporovať 
vykonávanie environmentálneho akčného 
programu Únie.  Vo svojom uznesení z 20. 
apríla 2012 o hodnotení šiesteho 
environmentálneho akčného programu a 
stanovení priorít siedmeho 
environmentálneho akčného programu –
Lepšie životné prostredie pre lepší život1

Európsky parlament zdôrazňuje, že 
environmentálne akčné programy 
prispievajú k zabezpečeniu potrebnej 
koordinácie rôznych politík Únie, a je 
presvedčený, že v nadchádzajúcom 
desaťročí bude ešte dôležitejšie riešiť 
environmentálne otázky súdržnejším a 
integrovanejším prístupom, ktorý 
zohľadní prepojenia medzi nimi a vyplní 
existujúce medzery, lebo inak môže dôjsť 
k nezvratným škodám. Európsky 
parlament tiež zdôrazňuje, že 7. EAP by 
mal poskytnúť správny rámec na 
zabezpečenie primeraného financovania, 
a to aj financovania inovácií, výskumu 
a vývoja, a tiež to, že financovanie cieľov 
v oblasti životného prostredia v 
synergickom spojení s LIFE, ako aj úplná 
integrácia ochrany životného prostredia, 
by mali byť dôležitou súčasťou 
nasledujúceho viacročného finančného 
rámca, a tiež reformy spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP), 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva, politiky súdržnosti 
a programu Horizont 2020; 
______________
1 P7_TA(2012)0147.

Or. en



PE489.483v01-00 8/48 PR\901913SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) V tomto nariadení sa na celé trvanie 
programu LIFE ustanovuje finančný rámec 
vo výške 3 618 miliónov EUR, ktorý v 
priebehu ročného rozpočtového postupu 
predstavuje základnú referenčnú hodnotu 
pre rozpočtový orgán v zmysle bodu 17 
návrhu Komisie Medziinštitucionálnej 
dohody medzi Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti 
rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení 
z 29. júna 2011. 

(6) V tomto nariadení sa na celé trvanie 
programu LIFE ustanovuje finančný rámec 
vo výške [...] EUR, ktorý v priebehu 
ročného rozpočtového postupu predstavuje 
základnú referenčnú hodnotu pre 
rozpočtový orgán v zmysle bodu 17 návrhu 
Komisie Medziinštitucionálnej dohody 
medzi Európskym parlamentom, Radou 
a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu 
a riadnom finančnom hospodárení z 29. 
júna 2011. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Požiadavky v oblasti životného 
prostredia a klímy by sa mali začleniť do 
politík a činností Únie. Program LIFE by 
mal preto dopĺňať ďalšie programy 
financovania Únie vrátane Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Európskeho 
sociálneho fondu, Kohézneho fondu, 
Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu, Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, Európskeho fondu námorného 
a rybného hospodárstva a programu 
Horizont 2020. Komisia a členské štáty by 
mali takúto komplementárnosť 
zabezpečovať na všetkých úrovniach. Na 
úrovni Únie by sa komplementárnosť mala 
zabezpečiť prostredníctvom vytvorenia 
štruktúrovanej spolupráce medzi 

(10) Požiadavky v oblasti životného 
prostredia a klímy by sa mali začleniť do 
politík a činností Únie. Program LIFE by 
mal preto dopĺňať ďalšie programy 
financovania Únie vrátane Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Európskeho 
sociálneho fondu, Kohézneho fondu, 
Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu, Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, Európskeho fondu námorného 
a rybného hospodárstva a programu 
Horizont 2020. Komisia a členské štáty by 
mali takúto komplementárnosť 
zabezpečovať na všetkých úrovniach. Na 
úrovni Únie by sa komplementárnosť mala 
zabezpečiť prostredníctvom vytvorenia 
štruktúrovanej spolupráce medzi 
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programom LIFE a programami 
financovania Únie so spoločným 
hospodárením v spoločnom strategickom 
rámci, najmä na podporu financovania 
činností, ktoré dopĺňajú integrované 
projekty alebo na podporu využívania 
riešení, metód a koncepcií vyvinutých 
v rámci programu LIFE. Program LIFE by 
mal okrem toho podporovať využívanie 
výsledkov výskumu a inovácií programu 
Horizont 2020 v oblasti životného 
prostredia a klímy. V tomto kontexte by 
mal poskytovať možnosti 
spolufinancovania projektov s jasnými 
prínosmi v oblasti životného prostredia 
a klímy, aby sa zabezpečila synergia. V 
záujme zamedzenia dvojitého financovania 
je nevyhnutná koordinácia. 

programom LIFE a programami 
financovania Únie so spoločným 
hospodárením v spoločnom strategickom 
rámci, najmä na podporu financovania 
činností, ktoré dopĺňajú integrované 
projekty alebo na podporu využívania 
riešení, metód a koncepcií vyvinutých 
v rámci programu LIFE. S cieľom zaistiť 
prehľadnosť a praktickú 
realizovateľnosť integrovaných projektov 
programu LIFE treba spoluprácu medzi 
inými fondmi Únie a integrovanými 
projektmi explicitne stanoviť v nariadení  
(EÚ) č. …/… [nariadenie o spoločných 
ustanoveniach]1. Mali by sa zaviesť 
osobitné opatrenia na zabezpečenie 
spolupráce už v počiatočnom štádiu, aby 
sa počas prípravy partnerských zmlúv 
a operačných programov a programov 
rozvoja vidieka zohľadňovali výhody 
integrovaných projektov. Program LIFE 
by mal okrem toho podporovať využívanie 
výsledkov výskumu a inovácií programu 
Horizont 2020 v oblasti životného 
prostredia a klímy. V tomto kontexte by 
mal poskytovať možnosti 
spolufinancovania projektov s jasnými 
prínosmi v oblasti životného prostredia 
a klímy, aby sa zabezpečila synergia. V 
záujme zamedzenia dvojitého financovania 
je nevyhnutná koordinácia.
_______________
1 COM(2011)0615.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) K hlavným úlohám Únie patrí aj 
naďalej zastaviť a zvrátiť stratu 

(11) K hlavným úlohám Únie patrí aj 
naďalej zastaviť a zvrátiť stratu 
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biodiverzity, zlepšovať efektívnosť 
zdrojov, ako aj riešiť zdravotné aspekty 
problémov životného prostredia a zdravia. 
Plnenie týchto úloh si vyžaduje zvýšené 
úsilie na úrovni Únie s cieľom poskytovať 
riešenia a osvedčené postupy, ktoré 
pomáhajú pri dosahovaní cieľov 
oznámenia Komisie „Európa 2020: 
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej 
len „stratégia Európa 2020“).. Okrem toho 
je na dosahovanie cieľov v oblasti 
životného prostredia nevyhnutné celkové 
zlepšenie riadenia, najmä prostredníctvom 
zvyšovania informovanosti a zapojenia 
zainteresovaných strán. Preto by mal mať 
podprogram „Životné prostredie“ tri 
prioritné oblasti: životné prostredie 
a efektívne využívanie zdrojov, 
biodiverzita a riadenie v oblasti životného 
prostredia a informovanie. Malo by byť 
možné, aby projekty financované 
programom LIFE prispievali 
k dosahovaniu osobitných cieľov viacerých 
týchto prioritných oblastí a aby na nich 
participovalo viacero členských štátov. 

biodiverzity, zlepšovať efektívnosť 
zdrojov, ako aj riešiť zdravotné aspekty 
problémov životného prostredia a zdravia. 
Plnenie týchto úloh si vyžaduje zvýšené 
úsilie na úrovni Únie s cieľom poskytovať 
riešenia a osvedčené postupy, ktoré 
pomáhajú pri dosahovaní cieľov 
oznámenia Komisie „Európa 2020: 
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej 
len „stratégia Európa 2020“).. Okrem toho 
je na dosahovanie cieľov v oblasti 
životného prostredia nevyhnutné celkové 
zlepšenie riadenia, najmä prostredníctvom 
zvyšovania informovanosti a zapojenia 
zainteresovaných strán. Preto by mal mať 
podprogram „Životné prostredie“ tri 
prioritné oblasti: Životné prostredie 
a efektívne využívanie zdrojov, Príroda a 
biodiverzita a Riadenie v oblasti životného 
prostredia a informovanie. Malo by byť 
možné, aby projekty financované 
programom LIFE prispievali 
k dosahovaniu osobitných cieľov viacerých 
týchto prioritných oblastí a aby na nich 
participovalo viacero členských štátov. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov „Naše životné 
poistenie, náš prírodný kapitál: Stratégia 
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020“ 
(ďalej len „stratégia Únie v oblasti 
biodiverzity do roku 2020“) sa stanovili 
ciele na zastavenie a zvrátenie straty 
biodiverzity. K týmto cieľom okrem iného 

(13) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov „Naše životné 
poistenie, náš prírodný kapitál: Stratégia 
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020“ 
(ďalej len „stratégia Únie v oblasti 
biodiverzity do roku 2020“) sa stanovili 
ciele na zastavenie a zvrátenie straty 
biodiverzity. K týmto cieľom okrem iného 
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patrí úplné vykonávanie smernice Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. 
novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho 
vtáctva, ako aj zachovávanie 
a obnovovanie ekosystémov a ich služieb. 
Program LIFE by mal prispievať 
k dosahovaniu týchto cieľov. Prioritná 
oblasť „Biodiverzita“ by sa mala zamerať 
na vykonávanie a riadenie sústavy Natura 
2000 zriadenej smernicou Rady 
92/43/EHS, najmä pokiaľ ide o prioritné 
akčné rámce podľa v článku 8 tejto 
smernice, na vývoj a šírenie osvedčených 
postupov týkajúcich sa biodiverzity, na 
smernice 2009/147/ES a 92/43/EHS, ako aj 
na širšie problémy v oblasti biodiverzity 
uvedené v stratégii Únie pre oblasť 
biodiverzity do roku 2020; 

patrí úplné vykonávanie smernice Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. 
novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho 
vtáctva, ako aj zachovávanie 
a obnovovanie ekosystémov a ich služieb. 
Program LIFE by mal prispievať 
k dosahovaniu týchto cieľov. Prioritná 
oblasť „Príroda a biodiverzita“ by sa mala 
zamerať na vykonávanie a riadenie sústavy 
Natura 2000 zriadenej smernicou Rady 
92/43/EHS, najmä pokiaľ ide o prioritné 
akčné rámce podľa v článku 8 tejto 
smernice, na vývoj a šírenie osvedčených 
postupov týkajúcich sa biodiverzity, na 
smernice 2009/147/ES a 92/43/EHS, ako aj 
na širšie problémy v oblasti biodiverzity 
uvedené v stratégii Únie pre oblasť 
biodiverzity do roku 2020. Príspevok
LIFE k ročným potrebám financovania 
siete Natura 2000, ktoré sa odhadujú na 
5 800 miliónov EUR1, treba posudzovať a 
určovať v kontexte zabezpečených 
výdavkov na biodiverzitu z iných fondov 
Únie. Vo svojom uznesení z 20. apríla 
2012 s názvom Naše životné poistenie, náš 
prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 20202 Európsky 
parlament vyzval Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby sa ročne 
prostredníctvom financovania zo zdrojov 
Únie a členských štátov poskytlo aspoň 
5 800 miliónov EUR a aby sa zabezpečilo 
adekvátne financovanie prostredníctvom 
rôznych fondov Únie (napríklad fondov 
SPP, Európskeho fondu pre námorné 
otázky a rybné hospodárstvo, Kohézneho 
fondu a posilneného fondu LIFE+) s 
lepšou koordináciou a súdržnosťou medzi 
týmito fondmi okrem iného 
prostredníctvom koncepcie integrovaných 
projektov, čím sa zlepší transparentnosť 
pre rôzne regióny pri prijímaní 
prostriedkov Únie; 

_____________
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Pracovný dokument útvarov Komisie 
SEC(2011) 1573 Financovanie programu 
Natura 2000. Investovanie do programu 
Natura 2000: poskytnutie výhod pre 
prírodu a ľudí.
2 P7_TA(2012)0146.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Prioritná oblasť „Zmiernenie zmeny 
klímy“ by mala prispievať k tvorbe a 
vykonávaniu politiky a právnych predpisov 
Únie týkajúcich sa zmeny klímy, najmä 
pokiaľ ide o monitorovanie a nahlasovanie 
skleníkových plynov, politiky v oblasti 
využívania pôdy, zmeny vo využívaní 
pôdy a lesného hospodárstva, systém 
obchodovania s emisiami, snahu členských 
štátov znižovať emisie skleníkových 
plynov, zachytávanie a ukladanie uhlíka, 
energiu z obnoviteľných zdrojov, 
energetickú efektívnosť, dopravu a palivá, 
ochranu ozónovej vrstvy a fluórované 
plyny. 

(16) Prioritná oblasť „Zmiernenie zmeny 
klímy“ by mala prispievať k tvorbe a 
vykonávaniu politiky a právnych predpisov 
Únie týkajúcich sa zmeny klímy, najmä 
podporou súčinnosti s inými 
environmentálnymi cieľmi, ako je 
biodiverzita, v oblastiach monitorovania 
a nahlasovania skleníkových plynov, 
politík v oblasti využívania pôdy, zmien vo 
využívaní pôdy a lesného hospodárstva, 
systému obchodovania s emisiami, snahy
členských štátov znižovať emisie 
skleníkových plynov, zachytávania 
a ukladania uhlíka, energie 
z obnoviteľných zdrojov, energetickej 
efektívnosti, dopravy a palív, ochrany 
ozónovej vrstvy a fluórovaných plynov. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) V Európe aj na celom svete už možno (17) V Európe aj na celom svete už možno 
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badať prvé dôsledky zmeny klímy, ako sú 
napríklad extrémne poveternostné 
podmienky spôsobujúce záplavy a suchá, 
rastúce teploty aj stúpajúca hladina morí. 
Prioritná oblasť „Adaptácia na zmenu 
klímy“ by preto mala prispievať k tomu, 
aby sa obyvateľstvo, hospodárske sektory 
a regióny dokázali na takéto vplyvy 
adaptovať a aby sa vďaka osobitným 
adaptačným opatreniam a stratégiám 
zabezpečila väčšia odolnosť Únie. 
Opatrenia v tejto oblasti by mali dopĺňať 
opatrenia oprávnené na financovanie 
v rámci finančného nástroja civilnej 
ochrany.

badať prvé dôsledky zmeny klímy, ako sú 
napríklad extrémne poveternostné 
podmienky spôsobujúce záplavy a suchá, 
rastúce teploty aj stúpajúca hladina morí. 
Prioritná oblasť „Adaptácia na zmenu 
klímy“ by preto mala prispievať k tomu, 
aby sa obyvateľstvo, hospodárske sektory 
a regióny dokázali na takéto vplyvy 
adaptovať a aby sa vďaka osobitným 
adaptačným opatreniam a stratégiám 
zabezpečila väčšia odolnosť životného
prostredia Únie. Opatrenia v tejto oblasti
by mali dopĺňať opatrenia oprávnené na 
financovanie v rámci finančného nástroja 
civilnej ochrany a mali by podporovať 
nákladovo efektívne využívanie 
prostriedkov vytváraním spoločných 
prínosov s inými environmentálnymi
cieľmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) S cieľom zlepšovať vykonávanie 
politiky v oblasti životného prostredia 
a klímy a posilňovať začleňovanie cieľov 
v oblasti životného prostredia a klímy do 
ďalších politických oblastí by mal program 
LIFE podporovať projekty, ktoré 
podporujú integrované koncepcie 
vykonávania právnych predpisov a politiky 
v oblasti životného prostredia a klímy. 
Pokiaľ ide o podprogram „Životné 
prostredie“, tieto projekty by sa mali 
v prvom rade zamerať na vykonávanie 
stratégie Únie v oblasti biodiverzity do 
roku 2020 s osobitným prihliadnutím na 
účinné riadenie a konsolidovanie sústavy 
Natura 2000 vytvorenej smernicou Rady 
92/43/EHS prostredníctvom vykonávania 

(21) S cieľom zlepšovať vykonávanie 
politiky v oblasti životného prostredia 
a klímy a posilňovať začleňovanie cieľov 
v oblasti životného prostredia a klímy do 
ďalších politických oblastí by mal program 
LIFE podporovať projekty, ktoré 
podporujú integrované koncepcie 
vykonávania právnych predpisov a politiky 
v oblasti životného prostredia a klímy. 
Pokiaľ ide o podprogram „Životné 
prostredie“, tieto projekty by sa mali 
v prvom rade zamerať na vykonávanie 
stratégie Únie v oblasti biodiverzity do 
roku 2020 s osobitným prihliadnutím na 
účinné riadenie a konsolidovanie sústavy 
Natura 2000 vytvorenej smernicou Rady 
92/43/EHS prostredníctvom vykonávania 



PE489.483v01-00 14/48 PR\901913SK.doc

SK

prioritných akčných rámcov stanovených 
v článku 8 uvedenej smernice, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva a v právnych predpisoch 
o odpade a vode. Ťažiskom týchto 
projektov síce budú určené témy, no 
súčasne budú predstavovať viacúčelový 
výstupný mechanizmus (napr. zameraním 
sa na environmentálne prínosy 
a budovaním kapacít), ktorý umožní 
dosahovať výsledky v ďalších politických 
oblastiach a najmä v súvislosti so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa 
ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva 
v oblasti morskej environmentálnej 
politiky (rámcová smernica o morskej 
stratégii) . Tieto typy projektov by sa mali 
zvážiť v ďalších oblastiach životného 
prostredia. V podprograme „Ochrana 
klímy“ by sa mali integrované projekty 
týkať najmä zmiernenia zmeny klímy 
a adaptačných stratégií a akčných plánov. 
Tieto typy projektov by mali podporovať 
len niekoľko konkrétnych činností 
a opatrení, kým ostatné činnosti, ktoré 
dopĺňajú činnosti zaradené do projektu, by 
mali čerpať zdroje z ostatných programov 
financovania Únie, ako aj z vnútroštátnych, 
regionálnych a súkromných zdrojov. 
Financovanie prostredníctvom programu 
LIFE by mohlo využívať synergie 
a zabezpečiť súlad s rozličnými zdrojmi 
financovania Únie prostredníctvom 
strategického zamerania na otázky 
životného prostredia a klímy. 

prioritných akčných rámcov stanovených 
v článku 8 uvedenej smernice, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva a v právnych predpisoch 
o odpade a vode. Ťažiskom týchto 
projektov síce budú určené témy, no 
súčasne budú predstavovať viacúčelový 
výstupný mechanizmus (napr. zameraním 
sa na environmentálne prínosy 
a budovaním kapacít), ktorý umožní 
dosahovať výsledky v ďalších politických 
oblastiach a najmä v súvislosti so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa 
ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva 
v oblasti morskej environmentálnej 
politiky (rámcová smernica o morskej 
stratégii) . Tieto typy projektov by sa mali 
zvážiť v ďalších oblastiach životného 
prostredia. V podprograme „Ochrana 
klímy“ by sa mali integrované projekty 
týkať najmä zmiernenia zmeny klímy 
a adaptačných stratégií a akčných plánov. 
Tieto typy projektov by mali podporovať 
len niekoľko konkrétnych činností 
a opatrení, kým ostatné činnosti, ktoré 
dopĺňajú činnosti zaradené do projektu, by 
mali čerpať zdroje z ostatných programov 
financovania Únie, ako aj z vnútroštátnych, 
regionálnych a súkromných zdrojov. 
Financovanie prostredníctvom programu 
LIFE by mohlo využívať synergie 
a zabezpečiť súlad s rozličnými zdrojmi 
financovania Únie prostredníctvom 
strategického zamerania na otázky 
životného prostredia a klímy. Integrované 
projekty budú prospešné pre ostatné fondy 
tým, že zvýšia ich absorpčnú kapacitu v 
prípade výdavkov súvisiacich s životným 
prostredím a klímou. Vzhľadom na 
skutočnosť, že integrované projekty sú 
novinkou, a na nedostatok celkových 
skúseností s nimi, by zainteresované 
strany mali byť v prípade potreby 
podporované zvýšenou mierou 
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spolufinancovania a technickou pomocou 
v prípravnom štádiu.  Okrem toho 
výberový postup v dvoch krokoch by mal 
uľahčiť štádium podávania žiadosti.  
Treba uľahčiť výmenu skúseností s 
úspešnými integrovanými projektmi 
vrátane všetkých príslušných sektorov 
riadenia a zainteresovaných strán. Na 
základe skúseností z prvých rokov 
programového obdobia treba zanalyzovať 
faktory určujúce hladké fungovanie a 
úspešnosť integrovaných projektov. Na 
základe tejto analýzy a v závislosti od 
dostupného financovania sa môžu do 
rozsahu integrovaných projektov pridať 
ďalšie oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Integrované projekty by mali slúžiť
ako model zameraný na podporu 
členských štátov v efektívnom využívaní 
prostriedkov a v dosahovaní 
konštruktívnej a nepretržitej spolupráce 
medzi jednotlivými sektormi riadenia na 
riešenie hlavných problémov vo 
vykonávaní.  Keďže tieto problémy sa 
vyskytujú v celej Únii, skúsenosti s novým 
typom projektov by mali byť čo najširšie. 
Každý členský štát by mal preto mať 
zaručené pridelenie finančných 
prostriedkov na najmenej tri integrované 
projekty v rôznych oblastiach počas 
programového obdobia za predpokladu, že 
budú splnené základné požiadavky na 
kvalitu. Komisia môže stanoviť ďalšie 
celoeurópske tematické ciele týkajúce sa 
rozdelenia. 
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Aby mohla Komisia plniť svoju úlohu 
pri iniciovaní tvorby a vykonávania 
politiky v oblasti životného prostredia 
a ochrany klímy, mala by využívať zdroje 
programu LIFE na podporu iniciovania, 
vykonávania a mainstreamingu právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a klímy vrátane 
nákupu tovarov a služieb. Finančné zdroje 
pridelené na komunikačné činnosti podľa 
tohto nariadenia takisto zahŕňajú 
inštitucionálnu komunikáciu o politických 
prioritách Únie. 

(23) Aby mohla Komisia plniť svoju úlohu 
pri iniciovaní tvorby a vykonávania 
politiky v oblasti životného prostredia 
a ochrany klímy, mala by využívať zdroje 
programu LIFE na podporu iniciovania, 
vykonávania a mainstreamingu právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a klímy vrátane 
nákupu tovarov a služieb. Finančné zdroje 
pridelené na komunikačné činnosti podľa 
tohto nariadenia takisto zahŕňajú 
inštitucionálnu komunikáciu o politických 
prioritách Únie. Komisia by mala tiež 
vyčleniť finančné prostriedky na zlepšenie 
komunikačných činností a informačných 
systémov týkajúcich sa vykonávania 
všetkých základných právnych predpisov v 
oblasti životného prostredia, ako sa 
uvádza v oznámení zo 7. marca 2012 s 
názvom Zlepšenie využitia potenciálu 
opatrení EÚ v oblasti životného 
prostredia: budovanie dôvery 
prostredníctvom rozširovania poznatkov a 
schopnosti reagovať1. To by ako prvý a 
naliehavý krok malo zahŕňať zverejnenie 
a pravidelné aktualizovanie presných 
údajov na internete o tom, či, ako a kde sa 
smernice Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia vykonávajú vrátane 
transpozície v každom členskom štáte. 
Takto široko dostupný prehľad doplní 
implementačné zameranie projektov 
LIFE, poskytne užitočné podkladové 
informácie pre navrhovanie projektov a 
všeobecnejšie zvýši informovanosť 
občanov o širšom uplatnení, pozitívnom 
dosahu v celej Únii a tým o význame 
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právnych predpisov Únie. 
_____________
1 COM(2012)0095.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) S cieľom zjednodušiť program LIFE 
a znížiť administratívnu záťaž pre 
žiadateľov a príjemcov by sa mali viac 
využívať paušálne sadzby a paušálne sumy 
a financovanie by sa malo zamerať na 
konkrétnejšie kategórie nákladov. 
Náhradou neoprávnených nákladov a 
s cieľom zachovať účinnú úroveň 
podpory prostredníctvom programu LIFE 
by mali miery spolufinancovania 
dosahovať 70 % vo všeobecnosti a 80 % 
v osobitných prípadoch.

(26) S cieľom zjednodušiť program LIFE 
a znížiť administratívnu záťaž pre 
žiadateľov a príjemcov by sa mali viac 
využívať paušálne sadzby a paušálne sumy. 
Komisia by mala zvážiť zavedenie 
dvojfázového postupu podávania žiadostí 
pre všetky projekty a možností urýchlenia 
výberového postupu vrátane zabezpečenia 
kratšej lehoty medzi výberom a začiatkom 
projektu. Komisia by sa tiež mala snažiť 
uľahčiť, na základe žiadosti, kontakt 
medzi zainteresovaným uchádzačom a 
príjemcami prebiehajúcich projektov v 
podobných oblastiach s cieľom umožniť 
výmenu skúseností zo štádia podávania 
žiadosti a vykonávania.  Komisia by mala 
okrem toho zabezpečiť, aby sa uviedli 
podrobné dôvody odmietnutia projektu a 
aby boli oznámené pred vyhlásením 
následnej výzvy na predkladanie návrhov. 
V prípade, že sú dostupné najlepšie 
postupy z iných fondov, treba podľa 
potreby vykonať zodpovedajúce zmeny 
programu LIFE. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26a) S cieľom zachovať skutočnú úroveň 
podpory prostredníctvom programu LIFE 
by mali miery spolufinancovania byť 
50 % vo všeobecnosti a 60 % v prípadoch 
integrovaných projektov a 
zodpovedajúcich projektov technickej 
pomoci. Aby sa zvýšila dostupnosť 
financovania z programu LIFE pre 
regióny s najmenšími možnosťami 
zabezpečiť zodpovedajúce prostriedky, 
menej rozvinuté regióny podľa definície v 
nariadení (EÚ) č. …/… [nariadenie o 
spoločných ustanoveniach] majú nárok 
na zvýšenú mieru čerpania až do 75 %.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje zvýšenú mieru spolufinancovania s cieľom kompenzovať navrhnuté 
obmedzenie oprávnenosti DPH a nákladov na stálych zamestnancov. Táto správa opätovne 
zavádza túto oprávnenosť pre mnohé prípady. Významné zvýšenie miery spolufinancovania by 
bolo možné len na úkor celkového počtu projektov a pákového účinku nástroja LIFE. 
Vzhľadom na skutočnosť, že nedostatok zodpovedajúcich prostriedkov bol označený za 
významný dôvod obmedzeného využívania financovania z LIFE v niektorých členských 
štátoch, by však menej rozvinuté regióny mali mať nárok na vyššiu mieru spolufinancovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26b) Vzhľadom na malý rozsah nástroja 
LIFE, najmä v porovnaní s inými fondmi 
Únie, by sa mal využívať tak, aby čo 
najpriamejšie viedol ku konkrétnym 
opatreniam a pridanej európskej hodnote. 
Prispievanie na daň z pridanej hodnoty 
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(DPH) a stálych zamestnancov z rozpočtu 
LIFE by sa preto malo čo najviac znížiť. 
Spravovanie verejných statkov, ako je 
príroda a životné prostredie, je jedným z 
najhlavnejších úloh verejnej správy.  
Program LIFE by mal takéto spravovanie 
podporovať. Preto by nárok na 
financovanie v prípade verejnej správy 
mali mať len zamestnanci osobitne 
vybraní na projekt LIFE.  Oprávnenosť 
nákladov na projekty LIFE by mala byť 
čo najviac harmonizovaná s pravidlami 
iných fondov, aby bola zaistená 
bezproblémová spolupráca, najmä 
prostredníctvom integrovaných projektov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26c) Nie všetky neziskové organizácie a 
ostatní príjemcovia spolufinancovania 
Únie môžu získať späť náklady spojené s 
DPH v rámci vnútroštátnych režimov 
DPH. Len v týchto prípadoch, aby sa 
zabezpečilo spravodlivé a rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými príjemcami, by 
náklady na DPH mali byť v rámci 
programu LIFE oprávnené. Toto by sa 
nemalo vzťahovať na nezdaniteľné osoby 
v zmysle prvého pododseku článku 13 ods. 
1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. 
novembra 2006 o spoločnom systéme dane 
z pridanej hodnoty1. Komisia by mala s 
podporou príjemcov projektov a 
kontaktných miest LIFE predložiť ročný 
prehľad sumy DPH vrátanej projektom 
LIFE v každom členskom štáte a 
uplatňovania možností vrátanie DPH v 
prípade projektov LIFE v každom 
členskom štáte.
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___________

1 Ú. v. ES L 347, 11.12.06, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Program LIFE a jeho podprogramy by 
sa mali pravidelne monitorovať a hodnotiť 
na základe príslušných ukazovateľov, aby 
bolo možné ich upravovať. Monitorovanie 
programu LIFE by malo zahŕňať aj 
sledovanie výdavkov súvisiacich 
s oblasťou klímy a biodiverzity v zmysle 
oznámenia o VFR, aby sa preukázalo, že 
obidva podprogramy môžu spoločne 
prispieť k ochrane klímy a biodiverzity, 
a aby sa poskytli informácie o objeme 
výdavkov. Takéto sledovanie by sa 
uskutočňovalo na základe jednoduchej 
metodiky zadelením výdavkov do jednej 
z troch kategórií: súvisiace len s 
klímou/biodiverzitou (počíta sa ako 
100 %), značne súvisiace 
s klímou/biodiverzitou (počíta sa ako 
40 %) a nesúvisiace s klímou/biodiverzitou 
(počíta sa ako 0 %). Touto metodikou by sa 
v prípade potreby nemalo vylučovať 
využívanie presnejších metodík.

(27) Program LIFE a jeho podprogramy by 
sa mali pravidelne monitorovať a hodnotiť 
na základe príslušných ukazovateľov, aby 
bolo možné ich upravovať. Pri 
vypracúvaní ukazovateľov na hodnotenie 
programov a projektov by mala Komisia 
klásť dôraz na monitorovanie kvality na 
základe ukazovateľov výkonnosti a 
očakávaných výsledkov a vplyvov. 
Komisia by mala tiež navrhnúť metódu na 
monitorovanie dlhodobej úspešnosti 
projektov najmä v oblasti prírody a 
biodiverzity.  Monitorovanie programu 
LIFE by malo zahŕňať aj sledovanie 
výdavkov súvisiacich s oblasťou klímy 
a biodiverzity v zmysle oznámenia o VFR, 
aby sa preukázalo, že obidva podprogramy 
môžu spoločne prispieť k ochrane klímy 
a biodiverzity, a aby sa poskytli informácie 
o objeme výdavkov. Takéto sledovanie by 
sa uskutočňovalo na základe jednoduchej 
metodiky zadelením výdavkov do jednej 
z troch kategórií: súvisiace len s 
klímou/biodiverzitou (počíta sa ako 
100 %), značne súvisiace 
s klímou/biodiverzitou (počíta sa ako 
40 %) a nesúvisiace s klímou/biodiverzitou 
(počíta sa ako 0 %). Touto metodikou by sa 
v prípade potreby nemalo vylučovať 
využívanie presnejších metodík.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27a) Vzhľadom na dlhodobé skúsenosti 
GR Komisie zodpovedného za životné 
prostredie s riadením programu a 
projektov LIFE a na pozitívne skúsenosti 
príjemcov LIFE s externými 
monitorovacími tímami, treba akúkoľvek 
zmenu v riadiacej štruktúre programu a 
projektov LIFE riadne posúdiť a 
podrobiť skúšobnej lehote. Riadenie 
integrovaných projektov v rámci 
podprogramu pre Životné prostredie, ako 
aj projektov v prioritnej oblasti Príroda a 
biodiverzita by malo ostať v kompetencii 
GR Komisie zodpovedného za životné 
prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) V snahe zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
v súvislosti s prijatím viacročných 
pracovných programov by sa mali Komisii 
udeliť vykonávacie právomoci. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 

vypúšťa sa
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Komisie. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) S cieľom zabezpečiť čo najlepšie 
využitie fondov Únie a zaistiť 
celoeurópsky prínos by sa v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty, ktoré súvisia s 
kritériami oprávnenosti pre výber 
projektu, kritériami uplatňovania 
geografickej vyváženosti v prípade 
integrovaných projektov a ukazovateľmi
výkonnosti uplatňovanými na konkrétne 
tematické priority. Je mimoriadne dôležité, 
aby Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, okrem 
iného aj s odborníkmi. Komisia by pri 
príprave a vypracovaní delegovaných 
aktov mala zabezpečiť súbežné, včasné 
a primerané odosielanie relevantných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade. 

(30) S cieľom zabezpečiť čo najlepšie 
využitie fondov Únie a zaistiť 
celoeurópsky prínos by sa v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty, ktoré súvisia s 
prijatím, prípadne s revíziou viacročných 
pracovných programov, stanovením 
dodatočných kritérií uplatňovania 
geografickej vyváženosti v prípade 
integrovaných projektov, rozšírením 
rozsahu a zmenou maximálneho 
príspevku na integrované projekty a 
stanovením ukazovateľov výkonnosti 
uplatňovanými na konkrétne tematické 
priority. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, okrem 
iného aj s odborníkmi. Komisia by pri 
príprave a vypracovaní delegovaných 
aktov mala zabezpečiť súbežné, včasné 
a primerané odosielanie relevantných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d)„integrované projekty“ znamenajú 
projekty, ktoré udržateľným spôsobom 
na veľkom územnom rozsahu (najmä na 
regionálnej, multiregionálnej 
a vnútroštátnej úrovni) vykonávajú 
stratégie alebo akčné plány v oblasti 
životného prostredia a klímy, ktoré sú 
predpísané osobitnými právnymi predpismi 
Únie v oblasti životného prostredia 
a klímy, vyplývajú z ďalších aktov Únie 
alebo boli vyvinuté orgánmi členských 
štátov;

(d) „integrované projekty“ znamenajú 
projekty, ktoré udržateľným spôsobom na 
veľkom územnom rozsahu (najmä na 
regionálnej, multiregionálnej, vnútroštátnej 
alebo medzištátnej úrovni) vykonávajú 
stratégie alebo akčné plány v oblasti 
životného prostredia a klímy, ktoré sú 
predpísané osobitnými právnymi predpismi 
Únie v oblasti životného prostredia a 
klímy, vyplývajú z ďalších aktov Únie 
alebo boli vyvinuté orgánmi členských 
štátov. Ich cieľom je integrácia politiky v 
oblasti životného prostredia a klímy do 
iných politík, najmä presadzovaním a 
koordinovanou mobilizáciou iných fondov 
Únie, štátnych a súkromných fondov na 
plnenie cieľov v oblasti životného 
prostredia a klímy a na hlavné výzvy 
spojené s realizáciou;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(fa)projekty budovania kapacít sú projekty 
zamerané na finančnú podporu 
vnútroštátneho alebo regionálneho 
kontaktného miesta LIFE počas obdobia 
najviac dvoch rokov a najviac jedenkrát 
pre jeden členský štát a počas daného 
programového obdobia.  Kontaktným 
miestam sa týmto umožní poskytovať 
podrobné informácie o programe LIFE 
potenciálnym uchádzačom, nadväzovať 
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úzku spoluprácu so subjektmi, ktoré 
spravujú iné fondy Únie, s cieľom určiť 
možnosti súčinnosti s programom LIFE, 
podporovať žiadateľov počas celého 
procesu podávania žiadosti, čím sa 
zabezpečí, že projekty budú mať vysokú 
kvalitu. Projekty budovania kapacít sa 
vyberajú prostredníctvom samostatného 
výberového postupu; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno fb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(fb) projekty na poskytovanie informácií, 
zvyšovanie informovanosti, výmenu a 
šírenie informácií sú projekty zamerané 
na podporu komunikácie, šírenia 
informácií a zvyšovania informovanosti v 
oblasti životného prostredia a klímy.  To 
môže zahŕňať aj sektorovú výmenu medzi 
administratívami a/alebo 
zainteresovanými stranami s cieľom 
propagovať úspešné integrované projekty 
a prístupy. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ca) podporovať vykonávanie 
environmentálneho akčného programu 
Únie.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Stanovením týchto cieľov prispieva 
program LIFE k udržateľnému rozvoju 
a dosahovaniu cieľov stratégie Európa 
2020.

Stanovením týchto cieľov prispieva 
program LIFE k udržateľnému rozvoju a 
dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020, 
stratégie Európskej únie pre biodiverzitu 
do roku 2020, Plánu budovania Európy, 
ktorá efektívne využíva zdroje a Plán 
postupu v energetike do roku 2050. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančný rámec pre vykonávanie 
programu LIFE je 3 618 000 000 EUR.

1. Finančný rámec pre vykonávanie 
programu LIFE je [...] EUR.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže dohoda o návrhu nariadenia, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 
2014 – 2020, sa ešte nedosiahla, finančný rámec je pre legislatívny orgán len orientačným 
údajom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) 2 713 500 000 EUR celkového 
finančného rámca uvedeného v odseku 1 sa 
pridelí podprogramu „Životné prostredie“;

(a) [...] EUR, čo zodpovedá približne 75 % 
celkového finančného rámca uvedeného v 
odseku 1 sa pridelí podprogramu „Životné 
prostredie“;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) 904 500 000 EUR celkového 
finančného rámca uvedeného v odseku 1 sa 
pridelí podprogramu „Ochrana klímy“;

(b) [...] EUR, čo zodpovedá približne 25 % 
EUR celkového finančného rámca 
uvedeného v odseku 1 sa pridelí 
podprogramu „Ochrana klímy“;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Najmenej 78 % rozpočtových 
prostriedkov na program LIFE sa 
vyčleňuje na inovatívne finančné nástroje 
a projekty podporované prostredníctvom 
grantov na akcie podľa článku 18.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Zo sumy uvedenej v odseku 2a tohto 
článku sa najviac 35 % prideľuje na 
integrované projekty uvedené v bode d) 
článku 18 počas celého programového 
obdobia. Maximálna percentuálna 
hodnota sa prehodnotí v rámci 
strednodobého hodnotenia podľa bodu a) 
článku 27 ods. 2. V závislosti od výsledku 
hodnotenia a po konzultácii so 
zainteresovanými stranami je Komisia 
oprávnená prijať delegované akty v 
súlade s článkom 30, pokiaľ ide o 
zníženie, zvýšenie alebo vypustenie tejto 
maximálnej percentuálnej hodnoty.

Or. en

Odôvodnenie

Integrované projekty sú veľmi sľubným nástrojom vzhľadom na ich potenciál poskytnúť 
modelové prípady pre integráciu, súdržné a dobre koordinované plnenie právnych predpisov 
o klíme a životnom prostredí a efektívne využívanie prostriedkov Únie.  Avšak vzhľadom na 
obmedzené skúsenosti s integrovanými projektmi by sa tieto projekty mali zavádzať postupne 
a súvisiace faktory úspešnosti by sa mali dôkladne preskúmať v rámci strednodobého 
hodnotenia programového obdobia LIFE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia a členské štáty v rámci svojich 
príslušných povinností zabezpečia 
koordináciu medzi programom LIFE 
a Európskym fondom regionálneho 
rozvoja, Európskym sociálnym fondom, 
Kohéznym fondom, Európskym 

3. Komisia a členské štáty v rámci svojich 
príslušných povinností aktívne a spoločne
zabezpečia koordináciu medzi programom 
LIFE a Európskym fondom regionálneho 
rozvoja, Európskym sociálnym fondom, 
Kohéznym fondom, Európskym 
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poľnohospodárskym fondom pre rozvoj 
vidieka a Európskym fondom námorného 
a rybného hospodárstva v záujme 
vytvárania synergií, a to najmä v kontexte 
integrovaných projektov uvedených 
v článku 18 písm. d), a podpory využívania 
riešení, metód a prístupov vyvinutých 
v rámci programu LIFE. Na úrovni Únie sa 
koordinácia uskutočňuje v rámci 
spoločného strategického rámca uvedeného
v článku 10 nariadenia (EÚ) č. …. 
(Nariadenie o SSR).

poľnohospodárskym fondom pre rozvoj 
vidieka a Európskym fondom námorného 
a rybného hospodárstva v záujme 
vytvárania synergií, a to najmä v kontexte 
integrovaných projektov uvedených 
v článku 18 písm. d) a tiež vytvorením 
prioritných akčných rámcov v zmysle 
článku 8 smernice 92/43/EHS, a podpory 
využívania riešení, metód a prístupov 
vyvinutých v rámci programu LIFE. Na 
úrovni Únie sa koordinácia uskutočňuje 
v rámci spoločného strategického rámca 
uvedeného v článku 10 nariadenia (EÚ) 
č. …. (Nariadenie o SSR).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a

Integrované projekty

1. Integrované projekty slúžia ako 
konkrétne nástroje na zohľadnenie cieľov 
v oblasti životného prostredia a klímy v 
celkových výdavkoch Únie v súlade so 
stratégiou Európa 2020.  Poskytujú 
modelové prípady pre efektívne a dobre 
koordinované vykonávanie projektov v 
oblastiach, v ktorých to členské štáty 
a/alebo regióny najviac potrebujú. 
2. Integrované projekty sa zameriavajú 
najmä na oblasti prírody, vody, odpadu, 
ovzdušia, zmiernenia zmeny klímy 
a adaptácie na ňu. V závislosti od ich 
výsledkov po strednodobom hodnotení 
uvedenom v bode a) článku 27 ods. 2 a od 
dostupných prostriedkov je Komisia 
oprávnená prijať delegované akty v 
súlade s článkom 30, pokiaľ ide o 
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rozšírenie oblastí, ktoré majú byť pokryté 
integrovanými projektmi, ako sú hluk, 
pôda, morské alebo mestské prostredie.
3. Koordinácia a mobilizácia ostatných 
zdrojov financovania Únie je ústredným 
prvkom integrovaných projektov a preto 
by sa mala podporovať. 
4. Integrované projekty sa riadia na 
vhodnej administratívnej a územnej 
úrovni, aby sa venovali špecifickým 
sektorom a mobilizovali doplnkové fondy 
Únie, vnútroštátne, regionálne alebo 
súkromné fondy.  Do realizácie 
integrovaných projektov sa zapájajú 
zainteresované strany.
5. Komisia a členské štáty aktívne 
podporujú a uľahčujú vývoj 
integrovaných projektov prostredníctvom:
a) projektov technickej pomoci, ktoré 
prostredníctvom akčných grantov LIFE v 
programových obdobiach 2007 – 2013 a 
2014 – 2020 poskytujú finančnú podporu 
uchádzačom na prípravu integrovaných 
projektov vrátane zriadenia vhodnej 
inštitucionálnej štruktúry pre spoluprácu 
medzi rôznymi oddeleniami a 
zúčastnenými skupinami. Technickou 
pomocou sa najmä zabezpečí, aby tieto 
projekty boli v súlade s časovými, 
technickými a finančnými požiadavkami 
programu LIFE v súčinnosti s fondmi 
Únie uvedenými v článku 8 ods. 3; 
b) projektov výmeny, v rámci ktorých 
projektoví partneri úspešných 
integrovaných projektov alebo 
integrovaných prístupov pozývajú skupiny 
z iných členských štátov alebo regiónov, 
ktoré majú záujem, aby si vymieňali 
skúsenosti s vytváraním koordinačných 
štruktúr medzi rôznymi fondmi Únie a 
vnútroštátnymi a súkromnými fondmi.  
Každý hosťujúci tím zastupuje iný sektor 
administratívy a/alebo zainteresovaných 
strán;
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c) pravidelných seminárov a workshopov, 
ktoré sa uskutočňujú najmenej každé dva 
roky, s cieľom uľahčiť výmenu 
skúseností, vedomostí a najlepších 
postupov v navrhovaní, príprave a 
vykonávaní integrovaných projektov.  
Tieto semináre organizuje Komisia;
d) komunikačných a informačných 
činností určených okrem iného 
zodpovedným riadiacim orgánom rôznych 
fondov. 
6. Geografická vyrovnanosť 
integrovaných projektov sa zabezpečí 
podľa článku 19 ods. 3. Členské štáty sa 
podľa potreby s podporou projektov 
technickej pomoci LIFE snažia pripraviť 
a navrhnúť najmenej jeden integrovaný 
projekt v prvých dvoch rokoch 
programového obdobia alebo počas 
prvého viacročného pracovného 
programu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- biodiverzita; - príroda a biodiverzita;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 10 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) zlepšovať vedomostnú základňu pre (c) zlepšovať vedomostnú základňu pre 
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vývoj, posudzovanie, monitorovanie 
a hodnotenie právnych predpisov Únie 
v oblasti životného prostredia a pre 
posudzovanie a monitorovanie faktorov, 
zaťažení a reakcií, ktoré majú vplyv na 
životné prostredie v rámci Únie aj mimo 
nej. 

vývoj, vykonávanie, posudzovanie, 
monitorovanie a hodnotenie právnych 
predpisov Únie v oblasti životného 
prostredia a pre posudzovanie 
a monitorovanie faktorov, zaťažení 
a reakcií, ktoré majú vplyv na životné 
prostredie v rámci Únie aj mimo nej. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Konkrétne ciele prioritnej oblasti 
„Biodiverzita“

Konkrétne ciele prioritnej oblasti „Príroda 
a biodiverzita“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 11 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) zlepšovať vedomostnú základňu pre 
vývoj, posudzovanie, monitorovanie 
a hodnotenie právnych predpisov Únie 
v oblasti biodiverzity a pre posudzovanie 
a monitorovanie faktorov, zaťažení 
a reakcií, ktoré majú vplyv na biodiverzitu 
v rámci Únie aj mimo nej. 

(c) zlepšovať vedomostnú základňu pre 
vývoj, vykonávanie, posudzovanie, 
monitorovanie a hodnotenie právnych 
predpisov Únie v oblasti biodiverzity 
a pre posudzovanie a monitorovanie 
faktorov, zaťažení a reakcií, ktoré majú 
vplyv na biodiverzitu v rámci Únie aj 
mimo nej. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 14 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom prispieť k znižovaniu emisií 
skleníkových plynov sa v rámci prioritnej 
oblasti „Zmiernenie zmeny klímy“ sledujú 
najmä tieto konkrétne ciele:

S cieľom prispieť k znižovaniu emisií 
skleníkových plynov sa v rámci prioritnej 
oblasti „Zmiernenie zmeny klímy“, pričom 
sa podporuje súčinnosť s inými cieľmi v 
oblasti životného prostredia napr. 
biodiverzity, sledujú najmä tieto konkrétne 
ciele:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 15 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom prispieť k snahe na zvýšenie 
odolnosti voči zmene klímy sa v rámci 
prioritnej oblasti „Adaptácia na zmenu 
klímy“ sledujú najmä tieto konkrétne ciele:

S cieľom prispieť k snahe na zvýšenie 
odolnosti voči zmene klímy sa v rámci 
prioritnej oblasti „Adaptácia na zmenu 
klímy“, pričom sa podporuje súčinnosť s 
inými cieľmi v oblasti životného 
prostredia napr. biodiverzity, sledujú 
najmä tieto konkrétne ciele:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 18 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) integrované projekty najmä v oblasti 
prírody, vody, odpadu, ovzdušia, 
zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na 

(d) integrované projekty; 



PR\901913SK.doc 33/48 PE489.483v01-00

SK

ňu; 

Or. en

Odôvodnenie

Oblasti pokryté integrovanými projektmi sú uvedené v návrhu článku 8a (nový) ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 18 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ea) projekty budovania kapacít v súlade s 
článkom 19 ods. 2a;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 18 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g) informačné projekty, projekty na 
zvyšovanie informovanosti a šírenie 
informácií; 

(g) informačné projekty, projekty na 
zvyšovanie informovanosti, výmenu
a šírenie informácií; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) sú v záujme Únie tým, že značne 
prispievajú k dosahovaniu jedného z cieľov 
programu LIFE podľa článku 3;

(a) sú v záujme Únie tým, že značne 
prispievajú k dosahovaniu jedného zo 
všeobecných cieľov programu LIFE podľa 
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článku 3, ako aj osobitných cieľov v 
prioritných oblastiach stanovených v 
článkoch 10, 11, 12, 14, 15 a 16;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 30, 
ktorými podrobnejšie určí podmienky 
uplatňovania kritéria uvedeného v odseku 
1 písm. a), aby sa toto kritérium 
prispôsobilo konkrétnym prioritným 
oblastiam vymedzeným vo článkoch 9 a 
13. 

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Výber financovania pre všetky 
projekty uvedené v článku 18 sa 
uskutočňuje na základe prínosu a kvality 
podľa odseku 1. 
Postup výberu vychádza zo zásad 
solidarity a spoločného úsilia a 
uprednostňujú sa členské štáty a oblasti, 
ktoré osobitne potrebujú solidaritu Únie. 
Osobitná zodpovednosť, bremeno alebo 
expozícia členského štátu alebo regiónu, 
pokiaľ ide o oblasti pokryté týmto 
programom, sa preto v rámci výberového 
procesu zohľadňujú ako súčasť 
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hodnotenia kritéria oprávnenosti podľa 
bodu a) odseku 1.
Ak boli členskému štátu udelené menej 
ako dva projekty v dvoch po sebe idúcich 
rokoch, má nárok na osobitnú technickú 
pomoc, ako sú cielené semináre na 
podporu prípravy vysokokvalitných 
projektov, na nasledujúci rok a môže sa 
uchádzať o projekt budovania kapacít v 
súlade s bodom ea) článku 18. Členské 
štáty, ktoré dostali oveľa menej 
prostriedkov, ako sú orientačne pridelené 
prostriedky v rámci programového 
obdobia 2007 – 2013, sa môžu tiež 
uchádzať o projekt budovania kapacít.
Komisia zabezpečí šírenie výsledkov 
najúspešnejších projektov s osobitným 
zameraním podľa potreby na tie členské 
štáty, ktorým bolo pridelených najmenej 
projektov v príslušnej oblasti. 

Or. en

Odôvodnenie

Všetky projekty LIFE by mali byť vybrané na základe kvality a prínosu k pridanej hodnote EÚ 
so zreteľom na špecifické ciele LIFE t. j. ich potenciál slúžiť ako ukážkový príklad/možnosť 
ich zopakovania a vplyv na životné prostredie/klímu. V týchto zásadách by sa nemalo ustúpiť 
v mene podielov jednotlivých štátov. Solidarita znamená, že členské štáty a regióny s nízkou 
mierou výberu by mali mať veľkú podporu na zvýšenie kvality ich žiadostí, čo bude prospešné 
pre všetky projekty a zabezpečí spravodlivé rozdelenie z dlhodobého hľadiska bez systému 
prideľovania, ktorý zbytočne komplikuje výberové konanie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do integrovaných projektov uvedených 
v článku 18 ods. 1 písm. d) sa v prípade 
potreby zapoja zainteresované strany 
a pokiaľ možno sa týmito projektmi 
podporí koordinácia a mobilizácia ďalších 

3. Do integrovaných projektov uvedených 
v článku 18 písm. d) sa zapoja 
zainteresované strany a týmito projektmi sa
podporí koordinácia a mobilizácia ďalších 
finančných zdrojov Únie. 
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finančných zdrojov Únie. 
Komisia zabezpečí geografickú 
vyváženosť v súlade so zásadami solidarity 
a spoločného úsilia v procese zadávania 
integrovaných projektov. Komisia má 
právomoc prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 30, ktorými stanoví 
kritériá uplatňovania geografickej 
vyváženosti v každej tematickej prioritnej 
oblasti uvedenej v článku 18 ods. 2 písm. 
c). 

Komisia zabezpečí geografickú 
vyváženosť v súlade so zásadami solidarity 
a spoločného úsilia v procese zadávania 
integrovaných projektov. Pritom: 

(a) Komisia zabezpečí, aby každý členský 
štát počas celého programového obdobia a 
za predpokladu, že sú splnené podmienky 
uvedené v odseku 1, dostal finančné 
prostriedky aspoň na jeden integrovaný 
projekt pre oblasť prírody, aspoň jeden 
integrovaný projekt v oblasti adaptácie na 
zmenu klímy alebo zmierňovania jej 
dôsledkov a aspoň jeden integrovaný 
projekt v jednej z ostatných oblastí 
identifikovaných v článku 8a;
(b) je Komisia oprávnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 30, 
pokiaľ ide o stanovovanie osobitných 
tematických celoeurópskych cieľov 
týkajúcich sa rozdelenia projektov, 
platných pre integrované projekty na 
programové obdobie. Komisia tieto 
tematické ciele týkajúce sa rozdelenia 
projektov zohľadní vo výberovom procese 
integrovaných projektov ako súčasť 
hodnotenia kritéria oprávnenosti 
uvedeného v bode a) odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o novinku, a na osobitný plánovací prístup, ktoré si 
integrované projekty vyžadujú, je dôležité, aby všetky členské štáty získali skúsenosti s týmto 
typom projektov počas nasledujúceho programového obdobia LIFE. Preto sa navrhuje, aby 
každý členský štát bol oprávnený na financovanie aspoň troch integrovaných projektov za 
predpokladu, že pokrývajú rôzne oblasti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Komisia stanoví samostatný zrýchlený 
postup podávania žiadosti a výberu pre 
projekty budovania kapacít, ktoré nebudú 
trvať dlhšie ako tri mesiace od 
predloženia žiadosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. Komisia pravidelne zverejňuje 
zoznamy projektov financovaných 
prostredníctvom programu LIFE vrátane 
krátkeho popisu dosiahnutých cieľov a 
výsledkov a zhrnutia vynaložených 
prostriedkov a použije pritom vhodné 
médiá a technológie. Komisia tiež uľahčí 
priraďovanie dokončených a 
prebiehajúcich projektov k novým 
príjemcom, uchádzačom alebo 
zainteresovaným stranám v projektoch v 
rovnakej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Maximálna miera spolufinancovania 1. Maximálna miera spolufinancovania 
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projektov uvedených v článku 18 
predstavuje 70 % oprávnených nákladov. 
Vo výnimočných prípadoch predstavuje 
maximálna miera spolufinancovania 
projektov uvedená v článku 18 písm. d) a f) 
80 % oprávnených nákladov. 

projektov uvedených v článku 18 
predstavuje 50 % oprávnených nákladov. 
Vo výnimočných prípadoch predstavuje 
maximálna miera spolufinancovania 
projektov uvedená v článku 18 písm. d) a f) 
60 % oprávnených nákladov.  Menej 
rozvinuté regióny podľa definície v 
nariadení (EÚ) č. …/… [nariadenie o 
spoločných ustanoveniach] majú nárok 
na zvýšenú mieru čerpania až do 75 % 
oprávnených nákladov.

Or. en

Odôvodnenie

The Commission proposes an increased co-financing rate to compensate for the proposed 
limitation of eligibility of VAT and permanent staff costs. This report reintroduces this 
eligibility for many cases. A significant increase in the co-financing rate would obviously only 
be possible at the expense of the total number of projects and the leverage effect of the LIFE 
instrument. However, given that the lack of matching funds has been identified as an 
important bottleneck for the limited uptake of LIFE funding in some Member States, less 
developed regions should be entitled to a higher co-funding rate.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. DPH sa nepovažuje za oprávnené 
náklady v prípade projektov uvedených 
v článku 18.

2. DPH sa v zásade nepovažuje za 
oprávnené náklady v prípade projektov 
uvedených v článku 18. Sumy DPH sú 
oprávnené v prípade, že nie sú vratné 
v zmysle vnútroštátnych právnych 
predpisov o DPH a platí ich príjemca iný 
ako nezdaniteľná osoba podľa prvého 
pododseku článku 13 ods. 1 smernice 
2006/112/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže LIFE je veľmi malý nástroj, financovanie nákladov na DPH z jeho rozpočtu treba čo 
najviac obmedziť. DPH preplatená projektom LIFE prúdi späť do rozpočtov členských štátov, 
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čo vedie k výraznému zníženiu prostriedkov dostupných na projekty LIFE. Je rozumné, aby sa 
nezdaniteľným osobám (štátom, regionálnym a miestnym vládnym orgánom a iným 
subjektom, ktoré sa riadia verejným právom ) nemohli preplácať náklady na DPH 
prostredníctvom LIFE.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Náklady na zamestnancov sa v prípade 
projektov uvedených v článku 18 považujú 
za oprávnené náklady, pokiaľ sa týkajú 
nákladov na činnosti, ktoré by príjemca 
nevykonával, ak by nerealizoval príslušný 
projekt. Príslušní zamestnanci musia byť 
výslovne pridelení príslušnému projektu. 
Náklady na platy štátnych zamestnancov, 
ktorí nie sú výslovne prijatí na príslušný 
projekt, sa nepovažujú za oprávnené 
náklady, okrem prípadu projektov 
budovania kapacít.

Or. en

Odôvodnenie

LIFE je veľmi malý nástroj, ktorý by mal viesť čo najpriamejšie k európskej pridanej hodnote. 
Financovanie stálych zamestnancov z rozpočtu LIFE by sa preto malo čo najviac znížiť. 
Riadiť verejné oblasti, ako sú príroda a životné prostredie, je jednou zo základných úloh 
orgánov verejnej správy - preto by mali byť oprávnené len náklady na zamestnancov prijatých 
osobitne na účely projektu LIFE. Treba pokračovať v súčasnom úsilí o zjednodušenie 
sledovania pracovného času zamestnancov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 22 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ea) komunikácia o vykonávaní, v prípade 
potreby vrátane transpozície, všetkých 
hlavných právnych predpisov Únie 
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týkajúcich sa životného prostredia; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme pre program LIFE 
viacročné pracovné programy. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú na základe 
postupu preskúmania uvedeného podľa 
článku 29 ods. 2. 

1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 30, 
pokiaľ ide o prijímanie viacročných 
pracovných programov pre program LIFE. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade potreby Komisia viacročné 
pracovné programy upraví. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú na základe 
postupu preskúmania uvedeného podľa 
článku 29 ods. 2.

3. V prípade potreby je Komisia 
splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 30 s cieľom
upraviť viacročné pracovné programy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) najneskôr do 30. júna 2017 externú (a) najneskôr do 30. júna 2017 externú 
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strednodobú hodnotiacu správu o programe 
LIFE a jeho podprogramoch, ktorá v 
záujme rozhodnutia o obnovení, úprave 
alebo zrušení týchto opatrení okrem iného 
obsahuje aj kvalitatívne a kvantitatívne 
aspekty jeho vykonávania, výšku výdavkov 
na ochranu klímy a výdavkov na ochranu 
biodiverzity a jeho komplementárnosť 
s ostatnými relevantnými programami 
Únie, plnenie cieľov všetkých opatrení 
(pokiaľ možno na úrovni výsledkov 
a vplyvov), efektívnosť využívania zdrojov 
a ich európsku pridanú hodnotu. V 
hodnotení sa overujú aj možnosti 
zjednodušenia, jeho vnútorný a vonkajší 
súlad, pokračujúca relevantnosť všetkých 
cieľov, ako aj tým, nakoľko opatrenia 
prispievajú k prioritám Únie dosiahnuť 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Zohľadnia sa v ňom výsledky hodnotenia 
dlhodobého vplyvu predošlého programu. 
K správe sa pripoja pripomienky Komisie 
vrátane spôsobu, akým sa pri vykonávaní 
programu LIFE a najmä pri vytváraní 
viacročných pracovných programov 
zohľadnia výsledky strednodobého 
hodnotenia; 

strednodobú hodnotiacu správu o programe 
LIFE a jeho podprogramoch, ktorá v 
záujme rozhodnutia o obnovení, úprave 
alebo zrušení týchto opatrení okrem iného 
obsahuje aj kvalitatívne a kvantitatívne 
aspekty jeho vykonávania, výšku výdavkov 
na ochranu klímy a výdavkov na ochranu 
biodiverzity a jeho komplementárnosť 
s ostatnými relevantnými programami 
Únie, plnenie cieľov všetkých opatrení 
(pokiaľ možno na úrovni výsledkov 
a vplyvov), efektívnosť využívania zdrojov 
a ich európsku pridanú hodnotu. V 
hodnotení sa overujú aj možnosti 
zjednodušenia, jeho vnútorný a vonkajší 
súlad, pokračujúca relevantnosť všetkých 
cieľov, ako aj tým, nakoľko opatrenia 
prispievajú k prioritám Únie dosiahnuť 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Zohľadnia sa v ňom výsledky hodnotenia 
dlhodobého vplyvu predošlého programu. 
K správe sa pripoja pripomienky Komisie 
vrátane spôsobu, akým sa pri vykonávaní 
programu LIFE a najmä pri vytváraní 
viacročných pracovných programov 
zohľadnia výsledky strednodobého 
hodnotenia; Strednodobé hodnotenie 
obsahuje dôkladné posúdenie rozsahu a 
kvality dopytu po integrovaných 
projektoch, ich plánovania a vykonávania 
alebo je takéto posúdenie k nemu 
priložené.  Osobitne sa treba zamerať na 
ich dosiahnutú alebo očakávanú 
úspešnosť pôsobenia na ostatné fondy 
Únie, pričom treba zohľadniť najmä 
výhody zvýšenej súdržnosti s inými 
nástrojmi financovania Únie, mieru 
účasti zainteresovaných strán a mieru 
skutočného alebo očakávaného pokrytia 
predchádzajúcich tradičných projektov 
LIFE integrovanými projektmi. Súčasťou 
uvedeného posúdenia môžu byť vhodné 
návrhy na prispôsobenie celkového 
finančného podielu dostupného pre 
integrované projekty v rámci programu 
LIFE v súlade s článkom 4 ods. 2b a 
rozsahu integrovaných projektov v súlade 
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s článkom 8a ods. 2;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Postup výboru vypúšťa sa
1. Komisii pomáha výbor programu LIFE 
na ochranu životného prostredia a klímy. 
Uvedený výbor je výborom v zmysle 
nariadenia (EÚ) č. 182/2011. 
2. V prípade, že sa odkazuje na tento 
odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011.

Or. en

Odôvodnenie

Článok o postupe výboru nie je potrebný, ak sa príjmu PDN, ktorými sa vykonávacie akty  
vypúšťajú alebo nahrádzajú delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
podľa článku 3 ods. 2, článku 19 ods. 1
a ods. 3 sa poskytuje na dobu neurčitú od 
[nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
podľa článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 2b, 
článku 8a ods. 2, článku 19 ods. 3, článku 
24 ods. 1 a článku 24 ods. 3 sa poskytuje 
na dobu neurčitú od [nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia].

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci podľa článku 3 
ods. 2, článku 19 ods. 1 a článku 19 ods. 3 
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje udelenie právomocí 
uvedených v danom rozhodnutí. Toto 
rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nemá vplyv na účinnosť žiadnych 
už platných delegovaných aktov. 

3. Delegovanie právomoci podľa článku 3 
ods. 2, článku 4 ods. 2b, článku 8a ods. 2,
článku 19 ods. 3, článku 24 ods. 1 a 
článku 24 ods. 3 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
udelenie právomocí uvedených v danom 
rozhodnutí. Toto rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je 
v ňom určený. Nemá vplyv na účinnosť 
žiadnych už platných delegovaných aktov. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 2, článku 19 ods. 1 alebo článku 19 
ods. 3 nadobudne účinnosť len v prípade, 
že buď Európsky parlament alebo Rada 
voči nemu v lehote dvoch mesiacov odo 
dňa oznámenia uvedeného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade nevznesú 
námietku alebo ak pred uplynutím 
uvedenej lehoty aj Európsky parlament, aj 
Rada informujú Komisiu o svojom 
rozhodnutí nevzniesť námietku. Táto 
lehota sa na podnet Európskeho parlamentu 
alebo Rady predĺži o 2 mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 2, článku 4 ods. 2b, článku 8a ods. 2,
článku 19 ods. 3, článku 24 ods. 1 alebo 
článku 24 ods. 3 nadobudne účinnosť len v 
prípade, že buď Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu v lehote dvoch mesiacov 
odo dňa oznámenia uvedeného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade nevznesú 
námietku alebo ak pred uplynutím 
uvedenej lehoty aj Európsky parlament, aj 
Rada informujú Komisiu o svojom 
rozhodnutí nevzniesť námietku. Táto 
lehota sa na podnet Európskeho parlamentu 
alebo Rady predĺži o 2 mesiace.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Opatrenia so začiatkom pred 
31. decembrom 2013 sa podľa nariadenia 
(ES) č. 614/2007 budú až do ich ukončenia 
naďalej riadiť uvedeným nariadením a sú v 
súlade s technickými ustanoveniami, ktoré 
sú v ňom vymedzené. Od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
sa výbor ustanovený nariadením (ES) 
č. 614/2007 nahradí výborom uvedenom 
v článku 29 ods. 1.

1. Opatrenia so začiatkom pred 
31. decembrom 2013 sa podľa nariadenia 
(ES) č. 614/2007 budú až do ich ukončenia 
naďalej riadiť uvedeným nariadením a sú v 
súlade s technickými ustanoveniami, ktoré 
sú v ňom vymedzené. 

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V posledných 20 rokoch dosiahol program LIFE značnú úspešnosť ako prostriedok na 
riešenie problémov súvisiacich so životným prostredím a klímou, s ktorými sa Európania
stretávajú. Je to malý, ale dobre cielený a účinný nástroj, ktorý vysoko oceňujú miestne, 
regionálne a štátne verejné správy, MVO, výskumné inštitúcie a MSP. Z rozpočtového 
hľadiska je výkonnosť LIFE tiež veľmi uspokojivá, miera plnenia je stále a výrazne 
nadpriemerná.

Rozpočet a mainstreaming

Aj so zreteľom na to je zjavné, že podiel programu LIFE na celkovom rozpočte EÚ, t. j. 0,3 % 
podľa návrhu Komisie, je neprimerane nízky v porovnaní s problémami a príležitosťami, 
ktoré súvisia s prechodom na udržateľnú a nízkouhlíkovú spoločnosť efektívne využívajúcu 
zdroje a bohatú z hľadiska biodiverzity.  Investície podporované Parlamentom v súvislosti so 
súčasnými rokovaniami o hlavných fondoch EÚ v rámci viacročného finančného rámca 
(VFR) ovplyvnia vývoj EÚ najmenej v najbližších dvoch desaťročiach. Spravodajkyňa preto 
zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby tieto investície podporovali politiky a stratégie, ktoré 
obhajuje EP, napríklad v pláne budovania Európy, ktorá efektívne využíva zdroje, pláne 
prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo alebo stratégii EÚ v oblasti 
biodiverzity.

Vo svojom uznesení o stratégii EÚ v oblasti biodiverzity EP vyjadruje sklamanie v súvislosti 
navrhnutými prostriedkami pre nový program LIFE a zastáva názor, že výzvy, ktorými sa 
zaoberá plán týkajúci sa biodiverzity a ochrany prírody, si vyžadujú výrazné zvýšenie 
prostriedkov vyčlenených na program LIFE. Konštatuje ďalej, že len hodnota prínosov siete 
Natura 2000 sa odhaduje na 200 – 300 miliárd EUR, pričom priamo sa podporuje spolu 4,5 až 
8 miliónov pracovných miest.

Vyčlenenie adekvátneho rozpočtu na LIFE a jeho viditeľný podiel v rámci celkových 
výdavkov EÚ bude silným signálom, že EÚ berie záväzky v oblasti životného prostredia a 
klímy vážne.  V súlade s celkovým prístupom EP k rokovaniam o VFR spravodajkyňa v tejto 
správe nepredkladá žiadne presné návrhy, pokiaľ ide o výšku rozpočtu LIFE.  Uvedené 
argumenty si však jasne vyžadujú výrazné zvýšenie. Program LIFE by mal prispieť najmenej 
k 10 % finančných potrieb siete Natura 2000 bez zníženia výdavkov na akúkoľvek inú oblasť.  
Existujúci rozpočet by mal byť zvýšený aspoň o 5 %, ako sa vyžaduje v uznesení Parlamentu 
o VFR. Ďalej by mal byť zvýšený o sumu, ktorú Komisia považuje za potrebnú na pokrytie 
novo navrhnutých prvkov programu LIFE, konkrétne podprogramu pre zmenu klímy a 
integrované projekty.

Geografická rovnováha a technická pomoc

Výber projektov LIFE je v prvom rade založený na ich kvalite a ich prínose pre európsku 
pridanú hodnotu, pričom sa treba zamerať na ich potenciál slúžiť ako ukážkový 
príklad/možnosť ich prenosu a ich vplyv na životné prostredie a klímu. Skúsenosti z 
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predchádzajúcich programových období LIFE poukazujú na rozdiely medzi členskými štátmi 
vo využívaní dostupných prostriedkov LIFE. Niektoré krajiny alebo regióny boli viackrát 
schopné vypracovať vysokokvalitné projekty, zabezpečiť zodpovedajúce zdroje, a dostali tak 
v rámci programu LIFE viac celkovej podpory.  Bolo to tak aj v prípade zložitého systému 
orientačného prideľovania prostriedkov, ktorý bol zavedený v rámci programu LIFE+ (2007 –
2013).

V novom nariadení o LIFE bude treba nepochybne riešiť výrazné rozdiely v prideľovaní 
projektov. Sú však prostriedky pridelené na vnútroštátnej úrovni správnym nástrojom na 
zabezpečenie takéhoto rozdeľovania?  Mal by fond Únie v mene európskej solidarity prijímať 
kompromisy, pokiaľ ide o kvalitu, možnosť zopakovania, hodnotu z hľadiska ochrany 
životného prostredia a požadované celoeurópske výsledky a vplyv projektov len aby sa 
zabezpečilo, že každý členský štát dostane svoj podiel? 

Spravodajkyňa sa domnieva, že európska solidarita a spoločné úsilie znamenajú niečo iné: 
členské štáty a regióny s nízkou mierou výberu projektov treba podporiť, aby mohli dosiahnuť 
vyššiu kvalitu projektov. Táto podpora by mala mať formu cielených seminárov a školení, ale 
mala by tiež zahŕňať poradné služby pre jednotlivé projekty. Spravodajkyňa navrhuje, aby 
Komisia uľahčila takéto výmeny medzi úspešnými prebiehajúcimi alebo dokončenými 
projektmi a uchádzačmi o projekty. Okrem toho bola za kľúčový faktor úspešnosti žiadostí 
označená aktívna pomoc zo strany štátnych a regionálnych kontaktných miest LIFE.  
Spravodajkyňa preto navrhuje, aby sa umožnila časovo obmedzená podpora budovaniu 
kapacít, ktorá sa poskytne kontaktným miestam LIFE v oblastiach alebo regiónoch s veľmi 
nízkym využívaním projektov. 

Koncepcia geografickej rovnováhy siaha nad rámec rozdeľovania na úrovni členských štátov. 
Spolu so zásadou solidarity to znamená, že regióny, ekosystémy, sektory alebo inak 
definované subjekty, ktoré majú jedinečnú európsku hodnotu alebo nesú osobitné bremeno, 
by mali byť pri výbere projektov uprednostnené. To sa týka ochrany prioritných druhov alebo 
aglomerácií s vážnymi problémami so znečistením.  Na zabezpečenie tohto nie je v rámci 
programu LIFE potrebný žiadny dodatočný mechanizmus. Tieto úvahy by mali byť a už sú 
súčasťou každého výberového konania a mali by znamenať dodatočné body pre daného 
uchádzača. S cieľom zvýšiť prehľadnosť a posilniť prvok solidarity spravodajkyňa navrhuje 
pridanie zodpovedajúceho ustanovenia do nariadení o programe LIFE.

Okrem toho vzhľadom na skutočnosť, že ide o novinku, a na osobitný plánovací prístup, ktoré 
si integrované projekty vyžadujú, ako je vysvetlené nižšie, Spravodajkyňa považuje za 
dôležité, aby všetky členské štáty získali skúsenosti s týmto typom projektov počas 
nasledujúceho programového obdobia LIFE. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby každý 
členský štát bol oprávnený na financovanie aspoň troch integrovaných projektov za 
predpokladu, že pokrývajú rôzne oblasti.

Miera spolufinancovania

Druhým hlavným problémom, ktorý spôsobuje zníženie miery využívania programu LIFE v 
niektorých členských štátoch je náročnosť zabezpečenia zodpovedajúcich prostriedkov. 
Spravodajkyňa preto navrhuje, aby hospodársky menej rozvinuté regióny mali nárok na 
spolufinancovanie vo výške 75 %. Spravodajkyňa sa domnieva, že by to bol ďalší stimul pre 
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uchádzačov o financovanie z programu LIFE pre regióny, ktoré to najviac potrebujú, a 
nakoniec by im to zabezpečilo možnosť využívať expertízu LIFE pri investíciách v oblasti 
životného prostredia a zmeny klímy. 

Spravodajkyňa má pochybnosti o všeobecnom zvýšení miery spolufinancovania, keďže by to 
zjavne bolo možné len na úkor celkového počtu projektov a tým rozdelenia siete LIFE v 
rámci EÚ.  Mnohé projekty vysokej kvality prebiehajú v súčasnosti pri miere 
spolufinancovania vo výške 50 %. Všeobecné zvýšenie miery spolufinancovania by mohlo 
spôsobiť stratu tohto pákového efektu a tohto kritického množstva projektov, ktoré prinášajú 
pozitívne výsledky a skúsenosti.  

Úsilie členských štátov o vytvorenie mechanizmov na zabezpečenie zodpovedajúcich 
prostriedkov spolu s posilnením ich systému kontaktných miest LIFE sa nakoniec ukázali ako 
kľúčové pre úspešnosť projektov LIFE. Komisia by preto mala povzbudiť členské štáty k 
tomu, aby si vymieňali najlepšie postupy, pokiaľ ide o tieto štruktúry.

Oprávnenosť a zjednodušenie

Otázka oprávnenosti nákladov a zjednodušenia sa musí posudzovať nezávisle od miery 
spolufinancovania a v súvislosti s revíziou finančného nariadenia.
Napriek rozdielom v štruktúre riadenia fondov EÚ by základné pravidlá mali byť rovnaké. Je 
zrejmé, že najlepšie postupy vo výberových konaniach, spravovaní a monitorovaní grantov by 
sa mali zverejňovať, aby sa znížilo bremeno na všetkých stranách. 

Ak si príjemcovia projektov, okrem nezdaniteľných osôb1, nemôžu v rámci vnútroštátnych 
daňových režimov nárokovať vrátanie nákladov na daň z pridanej hodnoty (DPH), tieto 
náklady by mali byť oprávnené v rámci programu LIFE. Tým sa zabezpečí spravodlivé a 
rovnaké zaobchádzanie so všetkými príjemcami. Napriek tomu sa spravodajkyňa domnieva, 
že je neprijateľné, aby časti nízkeho rozpočtu programu LIFE prúdili naspäť do rozpočtov 
členských štátov.  Malo by byť aspoň jasné, ako každý členský štát naloží s vrátenou DPH a 
aká je celková suma nákladov na DPH preplatených v projektoch LIFE.

Náklady na stálych zamestnancov by mali byť vo všeobecnosti v rámci programu LIFE 
oprávnené, aby sa zabezpečila kontinuita expertízy.  Zároveň by maximálna časť 
projektových grantov mala prúdiť do konkrétnych výdavkov spojených s projektmi, ako sú 
opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia.  Spravovanie verejných statkov, ako je 
príroda a životné prostredie, je jedným z najhlavnejších úloh verejnej správy.  Spravodajkyňa 
sa preto domnieva, že je rozumné neuhrádzať prostredníctvom rozpočtu EÚ náklady na účasť 
štátnych zamestnancov na projektoch LIFE. Náklady na dodatočne prijatých zamestnancov na 
činnosti v projektoch LIFE by však stále mali byť oprávnené na preplatenie.

Integrované projekty

Integrované projekty v rámci programu LIFE sú konkrétnym nástrojom mainstreamingu. Ich 
cieľom je spolu s ostatnými fondmi EÚ podporovať vykonávanie hlavných právnych 
predpisov v oblasti životného prostredia, ako sú odpady, plány riadenia povodí riek, stratégie 

                                               
1 Podľa definície v prvom pododseku článku 13 ods. 1 smernice 2006/112/ES.
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v oblasti klímy alebo prioritné akčné rámce na riadenie oblastí Natura 2000, pričom všetky 
majú významný potenciál vytvárať pracovné miesta a rast. Takéto projekty majú tiež 
potenciál významne prispievať k efektívnemu využívaniu prostriedkov.

Spravodajkyňa vyjadruje veľkú podporu tomuto novému typu projektov navrhnutému 
Komisiou.  Navrhnutému nariadeniu však v istom zmysle chýba zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o 
túto koncepciu. Spravodajkyňa preto zaviedla nový, samostatný článok o integrovaných 
projektoch vrátane mechanizmov pomoci členským štátom pri zavádzaní tohto nového 
prístupu do praxe. Vzhľadom na obmedzené skúsenosti s integrovanými projektmi by sa tieto 
projekty mali zavádzať postupne a mali by sa dôkladne preskúmať v rámci strednodobého 
hodnotenia programového obdobia LIFE.

Integrované projekty budú prospešné pre iné fondy vďaka zvýšeniu schopnosti čerpania 
výdavkov súvisiacich so životným prostredím a ich nasmerovaniu na hlavé výzvy týkajúce sa 
vykonávania. Môžu tiež podporiť nadväzovanie konštruktívnej a dlhotrvajúcej spolupráce 
medzi rôznymi sektormi administratív, čo zlepší súdržnosť výdavkov EÚ.  Aby sa tieto 
výhody premietli do praxe, musia sa skoro identifikovať činnosti, ktoré sa môžu dopĺňať s 
inými fondmi EÚ. Spravodajkyňa predložila zodpovedajúce pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy k nariadeniu o spoločných ustanoveniach.


