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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z: [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okoljske 
in podnebne ukrepe (LIFE)
(COM(2011)0874 – C7–0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0874),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0498/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. aprila 20121,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...2,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za proračun, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za 
regionalni razvoj (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Zakonodajna resolucija Predlog spremembe

1a. Opozarja, da so finančna sredstva, 
navedena v zakonodajnem predlogu, le 
vodilo za zakonodajni organ in jih ni 
mogoče dokončno določiti, dokler se ne 
doseže dogovor o predlogu uredbe o 

                                               
1 UL C 0, 0.0.0000, str. 0.
2 UL C 0, 0.0.0000, str. 0.
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večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020;

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
 Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Izkušnje iz programa LIFE+ so 
pokazale, da so države članice kljub 
mehanizmu okvirnih nacionalnih 
dodelitev zelo neenakomerno črpale 
razpoložljiva sredstva programa LIFE. 
Zato je treba državam članicam, ki imajo 
največ težav pri dostopu do sredstev, 
omogočiti posebno pomoč in povečanje 
zmogljivosti, zlasti prek sistema 
nacionalnih in regionalnih kontaktnih 
točk ter s svetovalnimi storitvami, ki jih 
izvajajo uspešni upravičenci projektov. 
Solidarnost Unije in porazdelitev 
prizadevanj se ne smeta izražati z 
dodeljevanjem proračunskih deležev, kar 
bi vplivalo na zmanjšanje kakovosti 
projektov, temveč raje z namensko 
pomočjo in dodelitvijo dodatnih točk 
regijam s posebnimi okoljskimi ali 
podnebnimi potrebami. Države članice 
lahko same precej povečajo svoje črpanje 
sredstev programa LIFE s krepitvijo 
svojega sistema nacionalnih ali 
regionalnih kontaktnih točk, tehnično in 
finančno podporo pri pripravi projektov 
ter ustanovitvijo okoljskih skladov ali 
drugih mehanizmov za zagotovitev 
sredstev za sofinanciranje.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
 Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Solidarnost se mora izvajati tudi v 
obliki obsežnega in nenehnega razširjanja 
rezultatov projektov, tako da bodo lahko 
države članice in regije z manj projekti 
koristno uporabile pridobljene izkušnje in 
tehnologije oziroma postopke, razvite z 
uspešnimi projekti. V projektih LIFE je 
treba zato nameniti posebno pozornost 
dejavnostim mreženja in razširjanju 
rezultatov projektov ter zagotavljati 
svetovanje zainteresiranim stranem in 
morebitnim prihodnjim prijaviteljem 
zunaj mreže LIFE. Komisija bi morala 
dodatno okrepiti svoje dejavnosti na 
področju ciljno usmerjenega razširjanja 
rezultatov projektov v okviru mreže LIFE 
in zunaj nje ter pri tem posebno pozornost 
nameniti državam članicam, ki iz 
programa LIFE črpajo malo sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
 Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Program LIFE glede na značilnosti in 
obseg ne more rešiti vseh okoljskih in 
podnebnih težav. Namenjen bi moral biti 
spodbujanju sprememb v razvoju in 
izvajanju politik, s tem ko zagotavlja in 
razširja rešitve in najboljše prakse za 
uresničevanje okoljskih in podnebnih 
ciljev.

(5) Program LIFE glede na svoje 
značilnosti in obseg ne more rešiti vseh 
okoljskih in podnebnih težav. Namenjen bi 
moral biti spodbujanju sprememb v razvoju 
in izvajanju politik, s tem ko zagotavlja in 
razširja rešitve in najboljše prakse za 
uresničevanje okoljskih in podnebnih 
ciljev. Pri teh prizadevanjih bi moral 
podpreti izvajanje okoljskega akcijskega 
programa Unije. Evropski parlament je v 
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svoji resoluciji z dne 20. aprila 2012 o 
reviziji šestega okoljskega akcijskega 
programa in določanju prednostnih nalog 
za sedmi okoljski akcijski program –
Boljše okolje za boljše življenje 1 poudaril, 
da okoljski akcijski programi prispevajo k 
zagotavljanju potrebnega usklajevanja 
med različnimi politikami Unije, in menil, 
da bo v prihodnjem desetletju še 
pomembneje, da se bodo okoljska 
vprašanja obravnavala s skladnejšim in 
bolj celostnim pristopom, ki bo upošteval 
njihovo medsebojno povezanost in 
zapolnil preostale vrzeli, sicer lahko 
nastane nepopravljiva škoda. Evropski 
parlament je še poudaril, da bi moral 
sedmi okoljski akcijski program zagotoviti 
primeren okvir za ustrezno financiranje, 
med drugim tudi za inovacije, raziskave in 
razvoj, ter da bi morala biti financiranje 
okoljskih ciljev v sinergiji s programom 
LIFE in popolna vključitev varstva okolja 
pomemben del naslednjega večletnega 
finančnega okvira, reforme skupne 
kmetijske politike, skupne ribiške politike, 
kohezijske politike in pobude 
Obzorje 2020. 
______________
1 P7_TA(2012)0147.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
 Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ta uredba določa finančna sredstva v 
višini 3 618 milijonov EUR za celotno 
obdobje trajanja programa LIFE in pomeni 
v letnem proračunskem postopku 
prednostni referenčni okvir za proračunski 
organ v smislu točke 17 predloga Komisije 

(6) Ta uredba določa finančna sredstva v 
višini [...] milijonov EUR za celotno 
obdobje trajanja programa LIFE in pomeni 
v letnem proračunskem postopku 
prednostni referenčni okvir za proračunski 
organ v smislu točke 17 predloga Komisije 
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za Medinstitucionalni sporazum z dne 
29. junija 2011 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju. 

za Medinstitucionalni sporazum z dne 
29. junija 2011 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju. 

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
 Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Okoljske in podnebne potrebe morajo 
biti vključene v politike in dejavnosti 
Unije. Program LIFE mora torej 
dopolnjevati druge programe financiranja 
Unije, tudi Evropski sklad za regionalni 
razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski 
sklad, Evropski kmetijski usmerjevalni in 
jamstveni sklad, Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja, Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo in Obzorje 2020. 
Komisija in države članice to 
dopolnjevanje zagotovijo na vseh ravneh. 
Na ravni Unije je treba dopolnjevanje 
zagotoviti z vzpostavitvijo strukturnega 
sodelovanja med programom LIFE in 
deljenim vodenjem programov financiranja 
Unije v skupnem strateškem okviru, 
predvsem za spodbujanje financiranja 
ukrepov, ki dopolnjujejo integrirane 
projekte ali podpirajo uporabo rešitev, 
metod in pristopov, razvitih s programom 
LIFE. S programom LIFE je prav tako 
treba spodbujati izvajanje okoljskih in 
podnebnih raziskav ter rezultate inovacij 
pobude Obzorje 2020. V sklopu tega mora 
zagotavljati možnosti sofinanciranja 
projektov z jasnimi okoljskimi in 
podnebnimi koristmi, da bi bilo tako 
mogoče zagotoviti sinergije. Za 
preprečevanje podvajanja financiranja je 
potrebno usklajevanje. 

(10) Okoljske in podnebne potrebe morajo 
biti vključene v politike in dejavnosti 
Unije. Program LIFE mora torej 
dopolnjevati druge programe financiranja 
Unije, tudi Evropski sklad za regionalni 
razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski 
sklad, Evropski kmetijski usmerjevalni in 
jamstveni sklad, Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja, Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo in Obzorje 2020. 
Komisija in države članice to 
dopolnjevanje zagotovijo na vseh ravneh. 
Na ravni Unije je treba dopolnjevanje 
zagotoviti z vzpostavitvijo strukturnega 
sodelovanja med programom LIFE in 
deljenim vodenjem programov financiranja 
Unije v skupnem strateškem okviru, 
predvsem za spodbujanje financiranja 
ukrepov, ki dopolnjujejo integrirane 
projekte ali podpirajo uporabo rešitev, 
metod in pristopov, razvitih s programom 
LIFE. Za zagotovitev pravne jasnosti in 
praktične izvedljivosti integriranih 
projektov LIFE bi bilo treba sodelovanje 
med drugimi skladi Unije in integriranimi 
projekti izrecno predvideti v Uredbi (EU) 
št. …/… [uredba o skupnih določbah]1. 
Pripraviti bi bilo treba posebno ureditev 
za vzpostavitev sodelovanja v začetni fazi, 
da se med pripravo pogodb o partnerstvu 
in operativnih programov ali programov 
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za razvoj podeželja upoštevajo prednosti 
integriranih projektov. S programom LIFE 
je prav tako treba spodbujati izvajanje 
okoljskih in podnebnih raziskav ter 
rezultate inovacij pobude Obzorje 2020. V 
sklopu tega mora zagotavljati možnosti 
sofinanciranja projektov z jasnimi 
okoljskimi in podnebnimi koristmi, da bi 
bilo tako mogoče zagotoviti sinergije. Za 
preprečevanje podvajanja financiranja je 
potrebno usklajevanje.
_______________
1 COM(2011)0615.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ključni izzivi Unije so še naprej 
zaustavitev in zmanjšanje izgube biotske 
raznovrstnosti ter izboljšanje učinkovitosti 
sredstev, skupaj s pomisleki glede okolja in 
zdravja. Zaradi teh izzivov so potrebna 
okrepljena prizadevanja na ravni Unije, s 
katerimi bo mogoče zagotoviti rešitve in 
najboljše prakse, ki bodo pomagale pri 
uresničevanju sporočila Komisije „Evropa 
2020: Strategija za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast“ (v nadaljnjem besedilu: 
„strategija Evropa 2020“). Poleg tega je 
ključnega pomena za uresničevanje 
okoljskih ciljev tudi izboljšano upravljanje, 
predvsem s krepitvijo ozaveščenosti in 
vključevanjem zainteresiranih strani. Zato 
mora imeti podprogram za okolje pri 
ukrepih tri prednostna področja: okolje in 
učinkovitost rabe virov, biotska 
raznovrstnost ter okoljsko upravljanje in 
informacije. Zagotovljeno mora biti, da 
bodo lahko projekti, financirani s 

(11) Ključni izzivi Unije so še naprej 
zaustavitev in zmanjšanje izgube biotske 
raznovrstnosti ter izboljšanje učinkovitosti 
sredstev, skupaj s pomisleki glede okolja in 
zdravja. Zaradi teh izzivov so potrebna 
okrepljena prizadevanja na ravni Unije, s 
katerimi bo mogoče zagotoviti rešitve in 
najboljše prakse, ki bodo pomagale pri 
uresničevanju sporočila Komisije „Evropa 
2020: Strategija za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast“ (v nadaljnjem besedilu: 
„strategija Evropa 2020“). Poleg tega je 
ključnega pomena za uresničevanje 
okoljskih ciljev tudi izboljšano upravljanje, 
predvsem s krepitvijo ozaveščenosti in 
vključevanjem zainteresiranih strani. Zato 
mora imeti podprogram za okolje pri 
ukrepih tri prednostna področja: okolje in 
učinkovitost rabe virov, narava in biotska 
raznovrstnost ter okoljsko upravljanje in 
informacije. Zagotovljeno mora biti, da 
bodo lahko projekti, financirani s 
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programom LIFE, prispevali k 
uresničevanju posebnih ciljev na več kot le 
enem izmed teh prednostnih področij in da 
bodo vključevali sodelovanje več kot le 
ene države članice. 

programom LIFE, prispevali k 
uresničevanju posebnih ciljev na več kot le 
enem izmed teh prednostnih področij in da 
bodo vključevali sodelovanje več kot le 
ene države članice. 

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom „Naše življenjsko 
zavarovanje, naš naravni kapital: strategija 
EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020“
(v nadaljevanju „Strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020“) so določeni 
cilji za zaustavitev in odpravo izgube 
biotske raznovrstnosti. Cilji med drugim 
vključujejo popolno izvajanje Direktive 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst in 
Direktive 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, kot 
tudi ohranjanje in obnavljanje ekosistemov 
in njihove funkcije. Program LIFE mora 
prispevati k uresničevanju teh ciljev. 
Prednostno področje biotska raznovrstnost 
mora zato biti osredotočeno na izvajanje in 
vodenje mreže Natura 2000, določene v 
Direktivi Sveta 92/43/EGS, predvsem v 
zvezi s prednostnimi okviri ukrepanja, 
predvidenimi v členu 8 te direktive, o 
razvoju in razširjanju najboljših praks v 
zvezi z biotsko raznovrstnostjo in v 
direktivah 2009/147/ES in 92/43/EEG ter 
tudi o širših izzivih biotske raznovrstnosti, 
navedenih v Strategiji EU za biotsko 

(13) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom „Naše življenjsko 
zavarovanje, naš naravni kapital: strategija 
EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020“ 
(v nadaljevanju „Strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020“) so določeni 
cilji za zaustavitev in odpravo izgube 
biotske raznovrstnosti. Cilji med drugim 
vključujejo popolno izvajanje Direktive 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst in 
Direktive 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, kot 
tudi ohranjanje in obnavljanje ekosistemov 
in njihove funkcije. Program LIFE mora 
prispevati k uresničevanju teh ciljev. 
Prednostno področje narava in biotska 
raznovrstnost mora zato biti osredotočeno 
na izvajanje in vodenje mreže Natura 2000, 
določene v Direktivi Sveta 92/43/EGS, 
predvsem v zvezi s prednostnimi okviri 
ukrepanja, predvidenimi v členu 8 te 
direktive, o razvoju in razširjanju 
najboljših praks v zvezi z biotsko 
raznovrstnostjo in v direktivah 
2009/147/ES in 92/43/EGS ter tudi o širših 
izzivih biotske raznovrstnosti, navedenih v 
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raznovrstnost do leta 2020; Strategiji EU za biotsko raznovrstnost do 
leta 2020. Prispevek programa LIFE k 
letnim potrebam financiranja mreže 
Natura 2000, ocenjen na 
5800 milijonov EUR1, je treba 
obravnavati in določiti v okviru odhodkov 
za biotsko raznovrstnost, zagotovljenih iz 
drugih skladov Unije. Evropski parlament 
je v svoji resoluciji z dne 20. aprila 2012 o 
našem življenjskem zavarovanju, našem 
naravnem kapitalu: strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 20202 pozval 
Komisijo in države članice, naj letno 
zagotovijo najmanj 5800 milijonov EUR s 
financiranjem Unije in držav članic in da 
se v okviru različnih skladov Unije (na 
primer sredstva skupne kmetijske politike, 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, 
kohezijski skladi in okrepljeni sklad 
LIFE+) zagotovijo ustrezna sredstva, z 
večjo usklajenostjo in povezanostjo med 
navedenimi skladi, med drugim s 
konceptom integriranih projektov, s čimer 
se bo povečala preglednost za različne 
regije, ki bodo prejela sredstva Unije; 

_____________
1 Financiranje Nature 2000. Naložbe v 
območja omrežja Natura 2000: 
zagotavljanje koristi za naravo in ljudi. 
Delovni dokument služb Komisije 
SEC(2011)1573.
2 P7_TA(2012)0146.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Prednostno področje omejevanje 
podnebnih sprememb mora okrepiti razvoj 
in izvajanje politike in zakonodaje Unije, 

(16) Prednostno področje omejevanje 
podnebnih sprememb mora okrepiti razvoj 
in izvajanje politike in zakonodaje Unije, 
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povezane s podnebjem, predvsem v zvezi s
spremljanjem in poročanjem o 
toplogrednih plinih, s politikami, 
povezanimi z izrabo zemljišč, spremembo 
izrabe zemljišč in gozdarstvom, sistemom 
za trgovanje z emisijami, prizadevanji 
držav članic za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, obnovljivo 
energijo, energetsko učinkovitostjo, 
prevozom in gorivom, varovanjem 
ozonskega plašča in fluoriranimi plini.

povezane s podnebjem, predvsem s 
podpiranjem sinergij z drugimi okoljskimi 
cilji, kot je biotska raznovrstnost, na 
področjih spremljanja in poročanja o 
toplogrednih plinih, politik, povezanih z 
rabo zemljišč, sprememb rabe zemljišč in 
gozdarstva, sistema za trgovanje z 
emisijami, prizadevanj držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
zajemanja in shranjevanja ogljika, 
obnovljive energije, energetske 
učinkovitosti, prevoza in goriva, 
varovanja ozonskega plašča in fluoriranih 
plinov.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V Evropi in svetu je že mogoče 
opaziti prve posledice podnebnih 
sprememb, kot so skrajne vremenske 
razmere, ki povzročajo poplave in suše, ter 
dvigovanje temperatur in morske gladine. 
Prednostno področje prilagajanje 
podnebnim spremembam mora okrepiti 
prilagajanje takim vplivom na prebivalstvo, 
gospodarske sektorje in regije, da bi bilo 
tako mogoče s sprejetjem posebnih 
prilagoditvenih ukrepov in strategij 
zagotoviti prožnejšo Unijo. Ukrepi na tem 
področju dopolnjujejo ukrepe, ki so 
upravičeni do financiranja v skladu s 
finančnim instrumentom za civilno zaščito.

(17) V Evropi in svetu je že mogoče 
opaziti prve posledice podnebnih 
sprememb, kot so skrajne vremenske 
razmere, ki povzročajo poplave in suše, ter 
dvigovanje temperatur in morske gladine. 
Prednostno področje prilagajanje 
podnebnim spremembam mora okrepiti 
prilagajanje takim vplivom na prebivalstvo, 
gospodarske sektorje in regije, da bi bilo 
tako mogoče s sprejetjem posebnih 
prilagoditvenih ukrepov in strategij 
zagotoviti večjo odpornost okolja Unije. 
Ukrepi na tem področju dopolnjujejo 
ukrepe, ki so upravičeni do financiranja v 
skladu s finančnim instrumentom za 
civilno zaščito in podpirajo stroškovno 
učinkovito uporabo sredstev z 
ustvarjanjem dodatnih koristi z drugimi 
okoljskimi cilji.

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi bilo mogoče izboljšati izvajanje 
okoljske in podnebne politike ter okrepiti 
vključevanje podnebnih in okoljskih ciljev 
v druge politike, program LIFE spodbuja 
projekte, ki podpirajo celostne pristope k 
izvajanju podnebne in okoljske zakonodaje 
in politike. Pri podprogramu za okolje 
morajo biti ti projekti osredotočeni 
predvsem na izvajanje Strategije EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020 s 
posebnih poudarkom na učinkovitem 
vodenju in utrjevanju omrežja 
Natura 2000, vzpostavljenega z Direktivo 
Sveta 92/43/EGS, in sicer z izvajanjem 
prednostnih okvirov ukrepanja, 
predvidenih v členu 8 iste direktive, 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike ter zakonodaje o 
odpadkih in zraku. Čeprav so ti projekti 
osredotočeni na navedene teme, bodo 
večnamenski mehanizmi za izvajanje (npr. 
namenjeni okoljskim prednostim in 
krepitvi zmogljivosti), ki omogočajo 
doseganje rezultatov na drugih področjih 
politik, predvsem pa pri Direktivi 
2008/56/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
politike morskega okolja (Okvirna 
direktiva o morski strategiji). Te vrste 
projektov je mogoče predvideti pri drugih 
okoljskih področjih. Pri podprogramu 
podnebni ukrepi morajo biti navedeni 
projekti predvsem usmerjeni na strategije 
in akcijske načrte za prilagoditev na 
podnebne spremembe in njihovo omilitev. 
Te vrste projektov morajo biti namenjene 

(21) Da bi bilo mogoče izboljšati izvajanje 
okoljske in podnebne politike ter okrepiti 
vključevanje podnebnih in okoljskih ciljev
v druge politike, program LIFE spodbuja 
projekte, ki podpirajo celostne pristope k 
izvajanju podnebne in okoljske zakonodaje 
in politike. Pri podprogramu za okolje 
morajo biti ti projekti osredotočeni 
predvsem na izvajanje Strategije EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020 s 
posebnih poudarkom na učinkovitem 
vodenju in utrjevanju omrežja 
Natura 2000, vzpostavljenega z Direktivo 
Sveta 92/43/EGS, in sicer z izvajanjem 
prednostnih okvirov ukrepanja, 
predvidenih v členu 8 iste direktive, 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike ter zakonodaje o 
odpadkih in zraku. Čeprav so ti projekti 
osredotočeni na navedene teme, bodo 
večnamenski mehanizmi za izvajanje (npr. 
namenjeni okoljskim prednostim in 
krepitvi zmogljivosti), ki omogočajo 
doseganje rezultatov na drugih področjih 
politik, predvsem pa pri Direktivi 
2008/56/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
politike morskega okolja (Okvirna 
direktiva o morski strategiji). Te vrste 
projektov je mogoče predvideti pri drugih 
okoljskih področjih. Pri podprogramu 
podnebni ukrepi morajo biti navedeni 
projekti predvsem usmerjeni na strategije 
in akcijske načrte za prilagoditev na 
podnebne spremembe in njihovo omilitev. 
Te vrste projektov morajo biti namenjene 
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le določenim dejavnostim in ukrepom, 
medtem ko se druge dejavnosti, ki 
dopolnjujejo v projekt vključene 
dejavnosti, financirajo iz drugih programov 
za financiranje Unije, pa tudi iz 
nacionalnih, regionalnih sredstev in 
sredstev zasebnega sektorja. Financiranje 
iz programa LIFE mora izrabljati sinergije 
in zagotavljati skladnost med različnimi 
viri financiranja Unije, s tem ko zagotavlja 
strateško osredotočenost na podnebje in 
okolje. 

le določenim dejavnostim in ukrepom, 
medtem ko se druge dejavnosti, ki 
dopolnjujejo v projekt vključene 
dejavnosti, financirajo iz drugih programov 
za financiranje Unije, pa tudi iz 
nacionalnih, regionalnih sredstev in 
sredstev zasebnega sektorja. Financiranje 
iz programa LIFE mora izrabljati sinergije 
in zagotavljati skladnost med različnimi 
viri financiranja Unije, s tem ko zagotavlja 
strateško osredotočenost na podnebje in 
okolje. Za integrirane projekte se bodo 
uporabljala druga sredstva s povečanjem 
njihove zmogljivosti črpanja za odhodke, 
povezane z okoljem in podnebjem. Ker je 
pristop integriranega projekta nov in z 
njim še ni veliko izkušenj, je treba
zainteresiranim stranem za pripravljalno 
fazo po potrebi zagotoviti večje 
sofinanciranje in tehnično pomoč. Poleg 
tega bi moral fazo priprave vloge olajšati 
še dvostopenjski izbirni postopek. Olajšati 
bi bilo treba izmenjavo izkušenj v zvezi z 
uspešnimi integriranimi pristopi ter vanjo 
vključiti vse ustrezne sektorje upravljanja 
in zainteresirane strani. Na podlagi 
izkušenj iz prvih let izvajanja programa bi 
bilo treba analizirati dejavnike, ki 
določajo nemoteno delovanje in uspešnost 
integriranih projektov. Na podlagi 
navedene analize in odvisno od 
razpoložljivih sredstev se lahko v 
integrirane projekte vključijo dodatna 
področja.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Integrirani projekti bi se morali 
uporabljati kot model, namenjen podpori 
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državam članicam pri učinkoviti uporabi 
sredstev ter vzpostavitvi konstruktivnega 
in trajnega sodelovanja med različnimi 
sektorji upravljanja za reševanje glavnih 
težav pri izvajanju. Ker so navedene 
težave v vsej Uniji, bi morale biti izkušnje 
z novo vrsto projektov čim bolj 
raznovrstne. Zato bi bilo treba vsaki 
državi članici zagotoviti, da v 
programskem obdobju dobi sredstva za 
najmanj tri integrirane projekte z 
različnih področij, če bodo izpolnjene 
osnovne zahteve glede kakovosti. Komisija 
lahko določi dodatne vseevropske cilje 
glede tematske porazdelitve.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi lahko Komisija opravljala svojo 
vlogo pri začetku razvoja in izvajanju 
okoljske in podnebne politike, sredstva iz 
programa LIFE porabi za podporo zagonu, 
izvedbi in postavljanju v ospredje okoljske 
in podnebne politike in zakonodaje, 
vključno z nakupom blaga in storitev. 
Finančna sredstva, ki so v skladu s to 
uredbo dodeljena komunikacijskim 
dejavnostim, prav tako vključujejo 
korporativno komuniciranje o političnih 
prednostnih nalogah Unije. 

Da bi lahko Komisija opravljala svojo 
vlogo pri začetku razvoja in izvajanju 
okoljske in podnebne politike, sredstva iz 
programa LIFE porabi za podporo zagonu, 
izvedbi in postavljanju v ospredje okoljske 
in podnebne politike in zakonodaje, 
vključno z nakupom blaga in storitev. 
Finančna sredstva, ki so v skladu s to 
uredbo dodeljena komunikacijskim 
dejavnostim, prav tako vključujejo 
korporativno komuniciranje o političnih 
prednostnih nalogah Unije. Komisija bi 
morala finančna sredstva nameniti tudi za 
izboljšanje komunikacijskih dejavnosti in 
informacijskih sistemov v zvezi z 
izvajanjem vse pomembne okoljske 
zakonodaje Unije v skladu z njenim 
sporočilom z dne 7. marca 2012 z 
naslovom „Boljše zagotavljanje koristi 
okoljskih ukrepov EU: krepitev zaupanja 
z boljšim znanjem in odzivnostjo“1. To bi 
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moralo kot prvi in nujni ukrep vključevati 
spletno objavljanje in redno posodabljanje 
natančnih informacij o tem, ali, kako in 
kje se v posameznih državah članicah 
izvajajo in so bile prenesene direktive 
Unije na področju podnebja in okolja. 
Tak splošno dostopen pregled bo 
dopolnjeval izvedbeno naravnanost 
projektov LIFE, zagotavljal uporabne 
osnovne informacije za načrtovanje 
projektov in na splošno krepil 
ozaveščenost državljanov o splošni 
uporabi prava Unije, njegovem pozitivnem 
učinku v vsej Uniji in s tem o njegovi 
pomembnosti.
_____________
1 COM(2012)0095.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Za poenostavitev programa LIFE ter 
zmanjšanje upravnega bremena za 
vlagatelje in upravičence je treba v večji 
meri uporabiti pavšalne zneske, 
financiranje pa mora biti osredotočeno na 
posebne kategorije stroškov. Kot splošno 
pravilo naj bi bile stopnje sofinanciranja 
70 % oziroma 80 % v posebnih primerih, s 
tem pa bi bilo mogoče s programom LIFE 
zagotoviti nadomestilo za neupravičene 
stroške in ohraniti učinkovito raven 
pomoči.

(26) Za poenostavitev programa LIFE ter 
zmanjšanje upravnega bremena za 
vlagatelje in upravičence je treba v večji 
meri uporabiti pavšalne zneske. Komisija 
bi morala proučiti uvedbo dvostopenjskih 
postopkov za pripravo vloge za vse 
projekte in možnosti za pospešitev 
izbirnega postopka, vključno z 
zagotovitvijo krajšega premora med izbiro 
in začetkom projekta. Komisija bi si 
morala tudi prizadevati, da bi na zahtevo 
omogočila stike med zainteresiranimi 
prijavitelji in upravičenci projektov, ki se 
izvajajo na podobnih področjih, za 
izmenjavo izkušenj v zvezi s fazo priprave 
vloge in fazo izvajanja. Komisija bi 
morala še zagotoviti, da se za zavrnitev 
projekta navedejo podrobni razlogi, ki se 
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sporočijo pred objavo naslednjega razpisa 
za zbiranje predlogov. Če obstajajo 
najboljše prakse v zvezi z drugimi skladi, 
je treba program LIFE po potrebi 
ustrezno spremeniti.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Za ohranitev učinkovite ravni 
pomoči, ki se zagotovi iz programa LIFE, 
bi morala biti stopnja sofinanciranja na 
splošno 50-odstotna, za integrirane 
projekte in ustrezne projekte tehnične 
pomoči pa 60-odstotna. Za večjo 
dostopnost sredstev programa LIFE za 
regije z najmanjšimi zmogljivostmi za 
zagotovitev sredstev za sofinanciranje bi 
morale biti manj razvite regije, kot so 
opredeljene v Uredbi (EU) št. …/… 
[uredba o splošnih določbah], upravičene 
do višje, 75-odstotne stopnje 
sofinanciranja.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga višjo stopnjo sofinanciranja, ki naj bi nadomestila predlagano omejitev 
upravičenosti DDV in stroškov zaposlenih za nedoločen čas. Ta upravičenost je v tem 
poročilu znova uvedena za številne primere. Precejšnje zvišanje stopnje sofinanciranja bi bilo 
mogoče samo na račun skupnega števila projektov in učinka vzvoda instrumenta LIFE. Glede 
na to, da je bilo pomanjkanje sredstev za sofinanciranje ugotovljeno kot pomembno ozko grlo 
za omejeno črpanje sredstev programa LIFE v nekaterih državah članicah, bi morale biti 
manj razvite regije upravičene do višje stopnje sofinanciranja. 



PE489.483v01-00 18/46 PR\901913SL.doc

SL

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26b) Glede na majhen obseg instrumenta 
LIFE, zlasti v primerjavi z drugimi skladi 
Unije, bi moral ta čim bolj neposredno 
zagotavljati konkretne ukrepe in evropsko 
dodano vrednost. Zato bi bilo treba čim 
bolj zmanjšati financiranje davka na 
dodano vrednost (DDV) in osebja, 
zaposlenega za nedoločen čas, iz 
proračuna LIFE. Upravljanje javnih 
dobrin, kot sta narava in okolje, je ena od 
ključnih nalog javnih uprav. Program 
LIFE bi moral podpirati tako upravljanje. 
Zato bi moralo biti pri javnih upravah do 
financiranja upravičeno samo osebje, ki 
se zaposli posebej za projekt LIFE. 
Pravila za upravičenost programa LIFE 
bi bilo treba čim bolj uskladiti s pravili za 
druge sklade, da se zagotovi nemoteno 
sodelovanje, zlasti z integriranimi 
projekti.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26c) Vse neprofitne organizacije in drugi 
upravičenci projektov, ki prejmejo 
sofinanciranje Unije, ne morejo povrniti 
stroškov DDV v okviru svojih nacionalnih 
ureditev DDV. Za zagotovitev poštene in 
enake obravnave vseh upravičencev bi 
morali biti stroški DDV v okviru 
programa LIFE upravičeni samo v 
navedenih primerih. To se ne bi smelo 



PR\901913SL.doc 19/46 PE489.483v01-00

SL

uporabljati za osebe, ki niso davčni 
zavezanci v smislu prvega pododstavka 
člena 13(1) Direktive Sveta 2006/112/ES z 
dne 28. novembra 2006 o skupnem 
sistemu davka na dodano vrednost1. 
Komisija bi morala ob podpori 
upravičencev projektov in kontaktnih točk 
programa LIFE predložiti letni pregled 
zneska DDV, vrnjenega projektom LIFE v 
posamezni državi članici, in prakse v zvezi 
z možnostmi vračila DDV za projekte 
LIFE v posamezni državi članici.
___________

1 UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Program LIFE in podprograme je 
treba redno spremljati in ocenjevati na 
podlagi ustreznih kazalnikov, to pa 
omogoča izvajanje prilagoditev. Da bi bilo 
mogoče zagotoviti dokaze o vzporednih 
koristih, ki jih lahko imata podprograma na 
podnebne ukrepe in biotsko raznovrstnost, 
hkrati pa zagotoviti informacije na ravni 
porabe, je treba v nadzor programa LIFE 
vključiti tudi spremljanje izdatkov, 
povezanih s podnebjem in biotsko 
raznovrstnostjo, kot je navedeno v 
sporočilu o večletnem finančnem okviru. 
Tako spremljanje se izvaja na podlagi 
enostavne metodologije z razvrščanjem 
izdatkov v eno izmed treh kategorij: 
povezani le s podnebjem/biotsko 
raznovrstnostjo (obravnavani 100 %), 
pomembno povezani s podnebjem/biotsko 
raznovrstnostjo (obravnavani 40 %) in 

(27) Program LIFE in podprograme je 
treba redno spremljati in ocenjevati na 
podlagi ustreznih kazalnikov, to pa 
omogoča izvajanje prilagoditev. Komisija 
bi morala pri oblikovanju kazalnikov za 
oceno programov in projektov poudariti 
spremljanje kakovosti na podlagi 
kazalnikov uspešnosti ter pričakovanih 
rezultatov in učinkov. Komisija bi morala 
še predlagati način spremljanja 
dolgoročne uspešnosti projektov, zlasti na 
področju narave in biotske raznovrstnosti.
Da bi bilo mogoče zagotoviti dokaze o 
vzporednih koristih, ki jih lahko imata 
podprograma na podnebne ukrepe in 
biotsko raznovrstnost, hkrati pa zagotoviti 
informacije na ravni porabe, je treba v 
nadzor programa LIFE vključiti tudi 
spremljanje izdatkov, povezanih s 
podnebjem in biotsko raznovrstnostjo, kot 
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nepovezani s podnebjem/biotsko 
raznovrstnostjo (obravnavani 0 %). Ta 
metodologija ne izključuje uporabe 
natančnejših metodologij, kjer je to 
ustrezno.

je navedeno v sporočilu o večletnem 
finančnem okviru. Tako spremljanje se 
izvaja na podlagi enostavne metodologije z 
razvrščanjem izdatkov v eno izmed treh 
kategorij: povezani le s podnebjem/biotsko 
raznovrstnostjo (obravnavani 100 %), 
pomembno povezani s podnebjem/biotsko 
raznovrstnostjo (obravnavani 40 %) in 
nepovezani s podnebjem/biotsko 
raznovrstnostjo (obravnavani 0 %). Ta 
metodologija ne izključuje uporabe 
natančnejših metodologij, kjer je to 
ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Glede na dolgoletne izkušnje 
generalnega direktorata Komisije, 
odgovornega za okolje, z upravljanjem 
programa LIFE in projektov ter pozitivno 
izkušnjo upravičencev programa LIFE z 
zunanjimi skupinami za spremljanje, je 
treba vsako spremembo strukture 
upravljanja programa LIFE temeljito 
oceniti in zanjo določiti poskusno 
obdobje. Upravljanje integriranih 
projektov v okviru podprograma za okolje 
in projektov na prednostnem področju 
narava in biotska raznovrstnost mora 
ostati v pristojnosti generalnega 
direktorata Komisije, odgovornega za 
okolje.

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za zagotavljanje enakih pogojev pri 
izvajanju te uredbe, ki je povezano s 
sprejetjem večletnih delovnih programov, 
je treba izvedbena pooblastila prenesti na 
Komisijo. Ta pooblastila se izvajajo v
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da bi bilo mogoče zagotoviti 
najboljšo uporabo sredstev Unije in 
evropsko dodano vrednost, se pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s členom 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
prenese na Komisijo v zvezi z merili 
upravičenosti pri izbiri projektov, merili 
za izvajanje geografske uravnoteženosti 
„integriranih projektov“ in kazalniki
uspešnosti, ki veljajo za posamezna 
prednostna področja. Zelo pomembno je, 
da Komisija v pripravljalnih delih opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni. Komisija pri pripravi in sestavi 
delegiranih aktov zagotovi hkratno, 
pravočasno in ustrezno predložitev 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu. 

(30) Da bi bilo mogoče zagotoviti 
najboljšo uporabo sredstev Unije in 
evropsko dodano vrednost, se pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije prenese na Komisijo v zvezi s 
sprejetjem in po potrebi revizijo večletnih 
delovnih programov, določitvijo dodatnih 
meril za izvajanje geografske 
uravnoteženosti integriranih projektov, 
razširitvijo obsega integriranih projektov 
in spremembo največje dodelitve za te 
projekte ter določitvijo kazalnikov
uspešnosti, ki veljajo za posamezna 
prednostna področja. Zelo pomembno je, 
da Komisija v pripravljalnih delih opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni. Komisija pri pripravi in sestavi 
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delegiranih aktov zagotovi hkratno, 
pravočasno in ustrezno predložitev 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu. 

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „integrirani projekti“ so projekti, pri 
katerih se na trajnostni način, na velikem 
ozemeljskem območju, predvsem na 
regionalni, medregionalni ali nacionalni 
ravni, izvajajo okoljske, podnebne 
strategije ali akcijski načrti, ki so potrebni 
v skladu s posebno okoljsko ali podnebno 
zakonodajo Unije in ob upoštevanju drugih 
aktov Unije ali ki so jih razvili organi 
držav članic;

(d) „integrirani projekti“ so projekti, pri 
katerih se na trajnostni način, na velikem 
ozemeljskem območju, predvsem na 
regionalni, medregionalni, nacionalni ali 
nadnacionalni ravni, izvajajo okoljske, 
podnebne strategije ali akcijski načrti, ki so 
potrebni v skladu s posebno okoljsko ali 
podnebno zakonodajo Unije in ob 
upoštevanju drugih aktov Unije ali ki so jih 
razvili organi držav članic. Njihov namen 
je vključevanje okoljske in podnebne 
politike v druge politike, predvsem z 
zagotavljanjem usklajene mobilizacije 
drugih sredstev Unije, nacionalnih in 
zasebnih sredstev za uresničevanje 
okoljskih ali podnebnih ciljev ter 
reševanje večjih težav pri izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa)„projekti za povečanje zmogljivosti“ so 
projekti, namenjeni za finančno podporo 
nacionalni ali regionalni kontaktni točki 
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LIFE, ki se državi članici zagotovi največ 
za dve leti in samo enkrat v programskem 
obdobju. S tem se enotnim kontaktnim 
točkam omogoči široko razširjanje 
informacij o programu LIFE morebitnim 
prijaviteljem, vzpostavitev tesnega 
sodelovanja z upravami drugih skladov 
Unije, da se opredelijo sinergije s 
programom LIFE, ter zagotavljanje 
podpore prijaviteljem v postopku priprave 
vloge, da se zagotovijo visokokakovostni 
projekti. Projekti za povečanje 
zmogljivosti se izberejo po ločenem 
postopku za oddajo vloge;

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) „projekti za informiranje, 
ozaveščenost, izmenjavo in razširjanje“ so 
projekti, namenjeni za podporo 
komuniciranju, razširjanju informacij in 
krepitvi ozaveščenosti na področjih okolja 
in podnebja. To lahko vključuje tudi 
medsektorske izmenjave med upravami
in/ali zainteresiranimi stranmi za 
predstavitev uspešnih integriranih 
projektov in pristopov. 

Or. en
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) podpreti izvajanje okoljskega 
akcijskega programa Unije.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S tem pa bo program LIFE prispeval k 
trajnostnemu razvoju in uresničevanju 
ciljev strategije Evropa 2020.

S tem pa bo program LIFE prispeval k 
trajnostnemu razvoju in uresničevanju 
ciljev strategije Evropa 2020, strategije 
EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, 
časovnega okvira za Evropo, gospodarno 
z viri in načrta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje programa 
LIFE so 3 618 000 000 EUR.

1. Finančna sredstva za izvajanje programa 
LIFE so [...] EUR.

Or. en

Obrazložitev

Ker še ni bil dosežen dogovor glede predloga uredbe o določitvi večletnega finančnega okvira 
za obdobje 2014–2020, so finančna sredstva zakonodajnemu organu navedena samo okvirno.
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 2 713 500 000 EUR celotnih finančnih 
sredstev, navedenih v odstavku 1, je 
dodeljenih podprogramu za okolje;

(a)[...] EUR, kar je približno75 % celotnih 
finančnih sredstev, navedenih v 
odstavku 1, je dodeljenih podprogramu za 
okolje;

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 904 500 000 EUR celotnih finančnih 
sredstev, navedenih v odstavku 1, je 
dodeljenih podprogramu za podnebne 
ukrepe;

(b)[...] EUR, kar je približno25 % celotnih 
finančnih sredstev, navedenih v 
odstavku 1, je dodeljenih podprogramu za 
podnebne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Najmanj 78 % proračunskih sredstev 
za program LIFE se dodeli inovativnim 
finančnim instrumentom in projektom, ki 
se podpirajo z donacijami za dejavnosti iz 
člena 18.

Or. en
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Od zneska iz odstavka 2a tega člena se 
integriranim projektom iz točke (d) 
člena 18 v programskem obdobju dodeli 
največ 35 %. Navedeni največji odstotni 
delež se znova oceni v okviru vmesne 
ocene iz točke (a) člena 27(2). Glede na 
rezultat ocene in po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi se na Komisijo 
prenese pooblastilo za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 30 v 
zvezi z zmanjšanjem, povečanjem ali 
črtanjem navedenega največjega 
odstotnega deleža.

Or. en

Obrazložitev

Integrirani projekti so zelo obetavno orodje, saj lahko zagotovijo vzorčne primere za 
vključevanje, jasno in dobro usklajeno izvajanje podnebne in okoljske zakonodaje ter 
učinkovito uporabo sredstev Unije. Glede na omejene izkušnje z integriranimi projekti pa bi 
jih bilo treba uvajati postopno, njihove dejavnike uspešnosti pa temeljito proučiti v vmesni 
oceni obdobja programa LIFE.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija in države članice v skladu s 
svojimi ustreznimi odgovornostmi 
zagotovijo usklajevanje med programom 
LIFE in Evropskim skladom za regionalni 
razvoj, Evropskim socialnim skladom, 
Kohezijskim skladom, Evropskim 
kmetijskim skladom za razvoj podeželja in 

3. Komisija in države članice v skladu s 
svojimi ustreznimi odgovornostmi dejavno 
in skupno zagotovijo usklajevanje med 
programom LIFE in Evropskim skladom za 
regionalni razvoj, Evropskim socialnim 
skladom, Kohezijskim skladom, 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
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Evropskim skladom za pomorstvo in 
ribištvo, da bi tako zagotovile sinergije, 
predvsem v sklopu integriranih projektov, 
navedenih v členu 18(d) in podprle 
uporabo rešitev, metod in pristopov, 
razvitih s programom LIFE. Na ravni Unije 
poteka usklajevanje s Skupnim strateškim 
okvirom, navedenim v členu 10 Uredbe 
(EU) št. …  (Uredba CFS).

podeželja in Evropskim skladom za 
pomorstvo in ribištvo, da bi tako zagotovile 
sinergije, predvsem v sklopu integriranih 
projektov, navedenih v členu 18(d), in z 
določitvijo prednostnih okvirov ukrepanja 
iz člena 8 Direktive 92/43/EGS, ter 
podprle uporabo rešitev, metod in 
pristopov, razvitih s programom LIFE. Na 
ravni Unije poteka usklajevanje s Skupnim 
strateškim okvirom, navedenim v členu 10 
Uredbe (EU) št. …  (Uredba CFS).

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a

Integrirani projekti

1. Integrirani projekti se uporabljajo kot 
konkreten instrument za vključitev 
okoljskih in podnebnih ciljev v splošne 
odhodke Unije v skladu s strategijo 
Evropa 2020. Zagotavljajo vzorčne 
primere za učinkovito in dobro usklajeno 
izvajanje na področjih, na katerih to 
države članice in/ali regije najbolj 
potrebujejo. 
2. Integrirani projekti so usmerjeni zlasti 
v področja, kot so narava, voda, odpadki, 
zrak ter prilagoditev na podnebne 
spremembe in njihova ublažitev. Glede na 
njihovo uspešnost po vmesni oceni iz 
točke (a) člena 27(2) in razpoložljiva 
finančna sredstva se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v 
skladu s členom 30 v zvezi z dodajanjem 
področij, ki jih pokrivajo integrirani 
projekti, kot so hrup, prst, morsko ali 
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mestno okolje.
3. Usklajenost z drugimi finančnimi viri 
Unije in mobilizacija teh je osrednji 
element integriranih projektov in se zato 
spodbuja. 
4. Integrirani projekti se upravljajo na 
ustrezni upravni in teritorialni ravni, da 
obravnavajo zadevni sektor in 
mobilizirajo dodatna sredstva Unije 
oziroma nacionalna, regionalna ali 
zasebna sredstva. V izvajanje integriranih 
projektov se vključijo zainteresirane 
strani.
5. Komisija in države članice dejavno 
podpirajo in spodbujajo razvoj 
integriranih projektov s/z:
(a) projekti tehnične pomoči, ki z 
donacijami za dejavnosti programa LIFE 
v programskih obdobjih 2007–2013 in 
2014–2020 zagotavljajo finančno podporo 
prijaviteljem pri pripravi integriranih 
projektov, vključno z vzpostavitvijo 
ustrezne institucionalne strukture za 
sodelovanje med različnimi oddelki in 
sodelujočimi skupinami. S tehnično 
pomočjo se zlasti zagotovi, da ti projekti 
izpolnjujejo zahteve glede rokov ter 
tehnične in finančne zahteve programa 
LIFE v povezavi s sredstvi Unije iz 
člena 8(3);
(b) izmenjavo projektov, pri čemer 
projektni partnerji uspešnih integriranih 
projektov ali integriranih pristopov 
pozovejo zainteresirane skupine iz drugih 
držav članic ali regij, naj delijo izkušnje 
pri vzpostavljanju struktur za usklajevanje 
med različnimi sredstvi Unije ter z 
nacionalnimi in zasebnimi sredstvi. Vsaka 
gostujoča skupina predstavlja različne 
sektorje uprave in/ali zainteresiranih 
strani;
(c) rednimi seminarji in delavnicami, ki se 
organizirajo najmanj na dve leti, za lažjo 
izmenjavo izkušenj, znanja in najboljših 
praks pri načrtovanju, pripravi in 
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izvajanju integriranih projektov. Te 
seminarje organizira Komisija;
(d) dejavnostmi komuniciranja in 
obveščanja, ki so namenjene med drugim 
odgovornim organom upravljanja 
različnih skladov. 
6. V skladu s členom 19(3) se zagotovi 
geografska uravnoteženost integriranih 
projektov. Države članice si prizadevajo, 
po potrebi ob podpori projekta tehnične 
pomoči LIFE, da v prvih dveh 
programskih letih ali v času trajanja 
prvega večletnega delovnega programa 
pripravijo in predlagajo najmanj en 
integrirani projekt.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – alineja 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Biotska raznovrstnost; – Narava in biotska raznovrstnost;

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 10, točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izboljšanje baze znanja za razvoj, 
ocenjevanje, spremljanje in vrednotenje 
okoljske politike in zakonodaje Unije ter za 
ocenjevanje in spremljanje dejavnikov, 
pritiskov in odzivov, ki vplivajo na okolje 
v Uniji in zunaj nje. 

(c) izboljšanje baze znanja za razvoj, 
izvajanje, ocenjevanje, spremljanje in 
vrednotenje okoljske politike in 
zakonodaje Unije ter za ocenjevanje in 
spremljanje dejavnikov, pritiskov in 
odzivov, ki vplivajo na okolje v Uniji in 
zunaj nje. 
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Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prioritetni cilji za prednostno področje 
biotska raznovrstnost

Prioritetni cilji za prednostno področje 
narava in biotska raznovrstnost

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 11 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izboljšanje baze znanja za razvoj, 
ocenjevanje, spremljanje in vrednotenje 
politike in zakonodaje Unije na področju 
biotske raznovrstnosti ter za ocenjevanje in 
spremljanje dejavnikov, pritiskov in 
odzivov, ki vplivajo na biotsko 
raznovrstnost v Uniji in zunaj nje. 

(c) izboljšanje baze znanja za razvoj, 
izvajanje, ocenjevanje, spremljanje in 
vrednotenje politike in zakonodaje Unije 
na področju biotske raznovrstnosti ter za 
ocenjevanje in spremljanje dejavnikov, 
pritiskov in odzivov, ki vplivajo na biotsko 
raznovrstnost v Uniji in zunaj nje. 

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z namenom zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov ima prednostno 
področje ublažitev podnebnih sprememb 
predvsem naslednje posebne cilje:

Z namenom zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov ima prednostno 
področje ublažitev podnebnih sprememb 
ob podpori sinergij z drugimi okoljskimi 
cilji, kot je biotska raznovrstnost,
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predvsem naslednje posebne cilje:

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 15 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z namenom okrepiti prizadevanja, ki 
povečujejo odpornost proti podnebnim 
spremembam, ima prednostno področje 
prilagajanje podnebnim spremembam
predvsem naslednje posebne cilje:

Z namenom okrepiti prizadevanja, ki 
povečujejo odpornost proti podnebnim 
spremembam, ima prednostno področje 
prilagajanje podnebnim spremembam ob 
podpori sinergij z drugimi okoljskimi cilji, 
kot je biotska raznovrstnost, predvsem 
naslednje posebne cilje:

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 18 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) integrirane projekte, zlasti na področjih 
narave, vode, odpadkov, zraka ter 
prilagoditev na podnebne spremembe in 
njihovo ublažitev;

(d) integrirane projekte; 

Or. en

Obrazložitev

Področja, ki jih pokrivajo integrirani projekti, so navedena v predlaganem odstavku 2 
člena 8a (novo).
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 18 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) projekte za povečanje zmogljivosti v 
skladu s členom 19(2a);

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 18 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) projekte za informiranje, ozaveščenost 
in razširjanje; 

(g) projekte za informiranje, ozaveščenost, 
izmenjavo in razširjanje; 

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) so v interesu Unije, s tem ko precej 
prispevajo k uresničevanju enega izmed 
ciljev programa LIFE, kot je določeno v 
členu 3;

(a) so v interesu Unije, s tem ko precej 
prispevajo k uresničevanju enega izmed 
splošnih ciljev programa LIFE, kot je 
določeno v členu 3, ter posebnih ciljev za 
prednostna področja iz členov 10, 11, 12, 
14, 15 in 16;

Or. en
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija ima pooblastilo, da sprejme 
delegirane akte v skladu s členom 30 
glede pogojev za uporabo meril, 
navedenih v odstavku 1(a), da bi tako 
prilagodila merila posebnim prednostnim 
področjem, opredeljenim v členih 9 in 13. 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Izbira financiranja za vse projekte iz 
člena 18 temelji na prednostih in 
kakovosti v skladu z odstavkom 1.
Postopek dodelitve temelji na načelih 
solidarnosti in porazdelitve prizadevanj, 
prednost pa imajo države članice in 
področja, ki še posebej potrebujejo 
solidarnost Unije. Zato se v postopku 
dodelitve upoštevajo posebna 
odgovornost, obremenitev ali 
izpostavljenost države članice ali regije na 
področjih, ki jih pokriva ta program, kot 
del merila za presojo upravičenosti iz 
točke (a) odstavka 1.
Če se državi članici v dveh zaporednih 
letih dodelita manj kot dva projekta, je 
upravičena do posebne tehnične pomoči, 
kot so ciljno usmerjene delavnice za 
podporo pri pripravi visokokakovostnih 
projektov za naslednje leto, in lahko 
zaprosi za projekt za povečanje 
zmogljivosti v skladu s točko (ea) 
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člena 18. Za projekt za povečanje 
zmogljivosti lahko zaprosijo tudi države 
članice, ki so v programskem obdobju 
2007–2013 prejele veliko manj sredstev, 
kot je bilo zanje določeno v okvirnih 
nacionalnih dodelitvah za programsko 
obdobje.
Komisija zagotovi razširjanje rezultatov 
najuspešnejših projektov in se pri tem, če 
je ustrezno, osredotoči na države članice, 
ki jim je bilo na zadevnem področju 
dodeljeno najmanj projektov. 

Or. en

Obrazložitev

Vsi projekti LIFE morajo biti izbrani na podlagi kakovosti in njihovega prispevka k dodani 
vrednosti EU v zvezi s posebnimi cilji LIFE, tj. na podlagi njihovega potenciala za 
ponazoritev ali prenosljivost in učinka na okolje oziroma podnebje.  Teh elementov ne sme 
ogroziti osredotočenost na nacionalne deleže. Solidarnost pomeni, da je treba države članice 
in regije z nizko stopnjo izbora odločno podpreti, da izboljšajo kakovost svojih vlog – to bo 
koristilo vsem projektom in dolgoročno zagotovilo pošteno porazdelitev brez sistema za 
dodeljevanje sredstev, ki po nepotrebnem zaplete ta postopek.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri integriranih projektih, navedenih v 
točki (d) člena 18, sodelujejo zainteresirane 
strani, kjer je to ustrezno, ti projekti pa 
spodbujajo, kjer je to mogoče, usklajevanje 
z drugimi viri financiranja Unije in njihovo 
mobilizacijo. 

3. Pri integriranih projektih, navedenih v 
točki (d) člena 18, sodelujejo zainteresirane 
strani, ti projekti pa spodbujajo 
usklajevanje z drugimi viri financiranja 
Unije in njihovo mobilizacijo. 

Komisija v postopku dodeljevanja 
integriranih projektov zagotovi 
geografsko uravnoteženost v skladu z 
načeli solidarnosti in porazdelitve 
prizadevanj. Komisija ima pooblastilo, da 
sprejme delegirane akte v skladu s 
členom 30 glede meril za uporabo 
geografske uravnoteženosti na vsakem 

Komisija v postopku dodeljevanja 
integriranih projektov zagotovi geografsko 
uravnoteženost v skladu z načeli 
solidarnosti in porazdelitve prizadevanj. 
Pri tem:
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posameznem tematskem prednostnem 
področju, določenem v točki (d) člena 18. 

(a) Komisija zagotovi, da vsaka država 
članica, ki izpolnjuje pogoje iz odstavka 1, 
v celotnem programskem obdobju prejme 
sredstva za najmanj en integrirani projekt 
za področje narave, za najmanj en 
integrirani projekt za področje 
prilagajanja podnebnim spremembam ali 
njihove blažitve in za najmanj en 
integrirani projekt za eno od drugih 
področij iz člena 8a;
(b) je Komisija pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 30 v 
zvezi z določitvijo posebnih vseevropskih 
ciljev glede tematske porazdelitve, ki se v 
programskem obdobju uporabljajo za 
integrirane projekte. V postopku 
dodeljevanja integriranih projektov 
Komisija upošteva navedene cilje glede 
tematske porazdelitve kot sestavni del 
merila za presojo upravičenosti iz točke 
(a) odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Ker je koncept integriranih projektov nov in se za njihovo načrtovanje zahteva poseben 
pristop, je zelo pomembno, da v naslednjem programskem obdobju LIFE vse države članice 
dobijo izkušnje s tovrstnimi projekti. Zato se predlaga, naj bo vsaka država članica 
upravičena do financiranja vsaj treh integriranih projektov, ki se morajo nanašati na različna 
področja.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za projekte za povečanje zmogljivosti 
Komisija določi poseben hitri postopek za 
oddajo vlog in izbor, ki ne sme biti daljši 
od treh mesecev po oddaji vloge.
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Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Komisija prek ustreznih medijev in z 
ustrezno tehnologijo redno objavlja 
sezname projektov, financiranih iz 
programa LIFE, vključno s kratkim 
opisom ciljev in doseženih rezultatov ter 
povzetkom porabljenih sredstev. Komisija 
tudi olajša usklajevanje končanih oziroma 
potekajočih projektov z novimi 
projektnimi upravičenci, prijavitelji ali 
zainteresiranimi stranmi na istem 
področju.

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najvišja stopnja sofinanciranja 
projektov, navedenih v členu 18, je 70 %
upravičenih stroškov. Izjemoma je najvišja 
stopnja sofinanciranja za projekte, 
navedene v točkah (d) in (f) člena 18, 80 %
upravičenih stroškov. 

1. Najvišja stopnja sofinanciranja 
projektov, navedenih v členu 18, je 50 %
upravičenih stroškov. Izjemoma je najvišja 
stopnja sofinanciranja za projekte, 
navedene v točkah (d) in (f) člena 18, 60 %
upravičenih stroškov. Manj razvite regije, 
kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. …/… 
[Uredba o skupnih določbah], so 
upravičene do višje stopnje, ki znaša 75 % 
upravičenih stroškov.

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. DDV ne šteje kot upravičen strošek za 
projekte, navedene v členu 18.

2. DDV se praviloma ne šteje kot
upravičen strošek za projekte, navedene v 
členu 18. Zneski DDV so upravičeni, če se 
ne povrnejo v skladu z nacionalno 
zakonodajo o DDV in jih plača 
upravičenec, ki ni oseba, ki ni zavezanec 
za DDV v smislu prvega pododstavka 
člena 13(1) Direktive 2006/112/ES.

Or. en

Obrazložitev

Ker je LIFE zelo majhen instrument, je treba financiranje stroškov DDV iz proračuna 
programa LIFE čim bolj zmanjšati. DDV, ki se povrne za projekte LIFE, se vrne v proračune 
držav članic, povzroči pa precejšnje zmanjšanje sredstev, ki so na voljo za projekte LIFE. 
Primerno je, da osebam, ki niso zavezanci za DDV („državni, regionalni in lokalni organi ter 
druge osebe javnega prava“), iz programa LIFE ni mogoče povrniti izdatkov za DDV. 

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri projektih iz člena 18 se stroški osebja 
štejejo kot upravičeni stroški samo, če so 
povezani s stroški dejavnosti, ki jih 
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upravičenec ne bi izvajal, če ne bi prevzel 
zadevnega projekta. Zadevno osebje mora 
biti posebej dodeljeno zadevnemu 
projektu. Stroški plač javnih uslužbencev, 
ki niso bili posebej zaposleni za zadevni 
projekt, ne štejejo za upravičene stroške, 
razen pri projektih za povečanje 
zmogljivosti.

Or. en

Obrazložitev

LIFE je zelo majhen instrument in bi moral čim bolj neposredno zagotavljati evropsko 
dodano vrednost. Zato bi bilo treba čim bolj zmanjšati financiranje osebja, zaposlenega za 
nedoločen čas, iz proračuna programa LIFE. Ena od ključnih nalog javne uprave je 
upravljanje javnih dobrin, kot sta narava in okolje –zato morajo biti upravičeni samo stroški 
javnih uslužbencev, ki se zaposlijo posebej za projekt LIFE. Nadaljevati je treba trenutna 
prizadevanja za poenostavitev spremljanja delovnega časa osebja.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 22 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) obveščanje o izvajanju, vključno s 
prenosom, če je ustrezno, vse pomembne 
okoljske zakonodaje Unije;

Or. en

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme večletne delovne 
programe za podprograme. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 29(2). 

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 30 v 
zvezi s sprejetjem večletnih delovnih 
programov za program LIFE.
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Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ponovno pregleda, kjer je to 
potrebno, večletne delovne programe. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 29(2).

3. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 30, 
da znova pregleda, kjer je to potrebno, 
večletne delovne programe.

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

najpozneje do 30. septembra 2017 zunanje 
poročilo o vmesni oceni programa LIFE in 
njegovih podprogramov, vključno s 
kakovostnimi in količinskimi vidiki 
njegovega izvajanja, zneskom izdatkov, 
povezanih s podnebjem in biotsko 
raznovrstnostjo, ter njegovo dopolnjevanje 
z drugimi ustreznimi programi Unije, 
uresničevanjem ciljev pri vseh ukrepih (na 
ravni rezultatov in vplivov, kjer je to 
mogoče), učinkovitostjo izrabe virov in 
njegovo evropsko dodano vrednost, da bi 
bilo tako mogoče podaljšati, spremeniti ali 
prekiniti izvajanje ukrepov. Ocena lahko 
dodatno obravnava možnosti za 
poenostavitev, njegovo interno in zunanjo 
skladnost, ustreznost vseh ciljev, pa tudi 
prispevek ukrepov k prednostnim nalogam 
Unije glede pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti. Upošteva tudi oceno 
rezultatov dolgoročnih vplivov 

najpozneje do 30. septembra 2017 zunanje 
poročilo o vmesni oceni programa LIFE in 
njegovih podprogramov, vključno s 
kakovostnimi in količinskimi vidiki 
njegovega izvajanja, zneskom izdatkov, 
povezanih s podnebjem in biotsko 
raznovrstnostjo, ter njegovo dopolnjevanje 
z drugimi ustreznimi programi Unije, 
uresničevanjem ciljev pri vseh ukrepih (na 
ravni rezultatov in vplivov, kjer je to 
mogoče), učinkovitostjo izrabe virov in 
njegovo evropsko dodano vrednost, da bi 
bilo tako mogoče podaljšati, spremeniti ali 
prekiniti izvajanje ukrepov. Ocena lahko 
dodatno obravnava možnosti za 
poenostavitev, njegovo interno in zunanjo 
skladnost, ustreznost vseh ciljev, pa tudi 
prispevek ukrepov k prednostnim nalogam 
Unije glede pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti. Upošteva tudi oceno 
rezultatov dolgoročnih vplivov 
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predhodnika tega programa. Poročilu so 
priložene pripombe Komisije, vključno z 
načinom, na katerega naj bodo upoštevane 
ugotovitve vmesne ocene pri izvajanju 
programa LIFE, predvsem pa pri pripravi 
večletnih delovnih programov; 

predhodnika tega programa. Poročilu so 
priložene pripombe Komisije, vključno z 
načinom, na katerega naj bodo upoštevane 
ugotovitve vmesne ocene pri izvajanju 
programa LIFE, predvsem pa pri pripravi 
večletnih delovnih programov. Poročilo o 
vmesni oceni vsebuje ali ima priloženo 
podrobno oceno obsega in kakovosti 
povpraševanja po integriranih projektih 
ter njihovega načrtovanja in izvajanja. 
Posebna pozornost je namenjena 
njihovemu doseženemu ali 
pričakovanemu uspehu pri mobilizaciji 
drugih sredstev Unije, zlasti ob 
upoštevanju koristi zaradi večje 
usklajenosti z drugimi instrumenti Unije 
za financiranje, koliko so bile vključene 
zainteresirane strani in koliko bodo 
integrirani projekti pokrili prejšnje 
tradicionalne projekte LIFE. Navedeni 
oceni se lahko priložijo ustrezni predlogi 
za prilagoditev celotnega finančnega 
deleža, ki je na voljo za integrirane 
projekte v okviru programa LIFE, iz 
člena 4(2b) in obsega integriranih 
projektov iz člena 8a(2);

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek v odboru črtano
1. Komisiji pomaga Odbor za program 
LIFE za okoljske in podnebne ukrepe. 
Odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek velja 
člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
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Or. en

Obrazložitev

Če se sprejmejo spremembe, ki črtajo ali nadomestijo izvedbene akte z delegiranimi akti, člen 
o postopku v odboru ni potreben.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz členov 3(2), 19(1) in 19(3) se 
Komisiji podeli za nedoločen čas od 
[datuma začetka veljavnosti te uredbe].

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz člena 3(2), člena 4(2b), 
člena 8a(2), člena 19(3), člena 24(1) in
člena 24(3) se Komisiji podeli za 
nedoločen čas od [datuma začetka 
veljavnosti te uredbe].

Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski parlament in Svet lahko kadar 
koli prekličeta prenos pooblastila iz členov
3(2), 19(1) in 19(3). Z odločitvijo o 
preklicu preneha veljati prenos pooblastila, 
naveden v tej odločitvi. Odločitev začne 
učinkovati dan po objavi v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši datum, ki je 
v njem naveden. Odločitev ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 

3. Evropski parlament in Svet lahko kadar 
koli prekličeta prenos pooblastila iz člena
3(2), člena 4(2b), člena 8a(2), člena 19(3), 
člena 24(1) in člena 24(3). Z odločitvijo o 
preklicu preneha veljati prenos pooblastila, 
naveden v tej odločitvi. Odločitev začne 
učinkovati dan po objavi v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši datum, ki je 
v njem naveden. Odločitev ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 

Or. en
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Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členi 3(2), 19(1) ali 19(3), začne veljati le, 
če niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotujeta delegiranemu aktu v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu, ali če pred iztekom tega roka 
Evropski parlament in tudi Svet obvestita 
Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
ta rok lahko podaljša za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 3(2), členom 4(2b), členom 8a(2),
členom 19(3), členom 24(1) ali 
členom 24(3), začne veljati le, če niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotujeta delegiranemu aktu v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu, ali če pred iztekom tega roka 
Evropski parlament in tudi Svet obvestita 
Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
ta rok lahko podaljša za dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za ukrepe, ki so se začeli izvajati pred 
31. decembrom 2013 na podlagi Uredbe 
(ES) št. 614/2007, se do njihovega 
zaključka še naprej uporablja navedena 
uredba in ustrezajo v njej navedenim 
tehničnim določbam. Odbor iz člena 29(1) 
nadomesti odbor iz Uredbe (ES) 
št. 614/2007 od datuma uveljavitve te 
uredbe.

1. Za ukrepe, ki so se začeli izvajati pred 
31. decembrom 2013 na podlagi Uredbe 
(ES) št. 614/2007, se do njihovega 
zaključka še naprej uporablja navedena 
uredba in ustrezajo v njej navedenim 
tehničnim določbam. 

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

LIFE je v zadnjih dvajsetih letih dosegel precejšen uspeh kot sredstvo za obravnavanje 
okoljskih in podnebnih izzivov, s katerimi se srečujejo evropski državljani. Je majhen, toda 
ustrezno usmerjen in učinkovit instrument, ki ga zelo cenijo lokalne, regionalne in nacionalne 
javne uprave, nevladne organizacije, raziskovalne ustanove ter mala in srednje velika 
podjetja.  S proračunskega vidika je uspešnost tega programa zelo zadovoljiva, stopnja 
izvajanja pa nenehno precej nadpovprečna.

Proračun in glavna usmeritev

Glede na navedeno je očitno, da je delež za program LIFE iz predloga Komisije v višini 0,3 % 
celotnega proračuna EU nesorazmerno majhen v primerjavi z izzivi in priložnostmi, ki jih 
zastavlja prehod v trajnostno, nizkoogljično družbo, gospodarno z viri in z bogato biotsko 
raznovrstnostjo. Naložbe, ki jih podpira Parlament v trenutnih pogajanjih o pomembnih 
sredstvih EU v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira, bodo vplivale na razvoj EU 
v najmanj naslednjih dveh desetletjih. Poročevalka zato poudarja, da je treba zagotoviti, da te 
naložbe podpirajo politike in strategije, ki jih zagovarja Parlament, na primer v časovnem 
okviru za Evropo, gospodarno z viri, načrtu za nizkoogljično gospodarstvo ali strategiji EU za 
biotsko raznovrstnost.

Parlament je v svoji resoluciji o strategiji EU za biotsko raznovrstnost izrazil razočaranje v 
zvezi s predlaganimi sredstvi za novi program LIFE in zavzel stališče, da izzivi, obravnavani 
v načrtu za ohranitev biotske raznovrstnosti in narave, zahtevajo precejšnje povečanje 
sredstev, dodeljenih temu programu. Poleg tega navaja, da so samo prednosti, ki jih zagotavlja 
omrežje Natura 2000, ocenjene na 200–300 milijard EUR, pri čemer se neposredno podpira 
skupno približno od 4,5 do 8 milijonov delovnih mest.

Dodelitev ustreznega proračuna programu LIFE in opazen delež v splošni porabi EU bo 
pomembno znamenje, da EU resno jemlje svoje okoljske in podnebne zaveze. Poročevalka v 
skladu s splošnim pristopom Parlamenta k pogajanjem o večletnem finančnem okviru v tem 
poročilu ni navedla točnih predlogov glede zneska proračuna za program LIFE. Vendar 
navedeni argumenti jasno zahtevajo precejšnje povečanje. Program LIFE bi moral pokrivati 
najmanj 10 % finančnih potreb omrežja Natura 2000, brez zmanjšanja izdatkov za druga 
področja. Sedanji proračun bi bilo treba povečati za najmanj 5 % v skladu z zahtevo iz 
resolucije Parlamenta o večletnem finančnem okviru. Tega bi bilo treba dodatno povečati za 
znesek, ki ga mora oceniti Komisija, za kritje novo predlaganih elementov programa LIFE, tj. 
podprograma za podnebne spremembe in integrirane projekte.

Geografska uravnoteženost in tehnična pomoč

Izbira projektov LIFE temelji predvsem na njihovi kakovosti in prispevku k evropski dodani 
vrednosti, pri čemer se upoštevata zlasti njihov potencial za ponazoritev oziroma prenosljivost 
ter učinek na okolje oziroma podnebje. Izkušnje iz predhodnih obdobij programa LIFE so 
razkrile razlike med državami članicami pri črpanju razpoložljivih sredstev programa LIFE. 
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Nekatere države ali regije so večkrat pripravile visokokakovostne projekte in si zagotovile 
sredstva za sofinanciranje, zato so skupno prejele več podpore iz programa LIFE. To velja 
celo za zapleteni sistem okvirnih nacionalnih dodelitev, ki je bil uveden v okviru programa 
LIFE+ (2007–2013).

Osupljive razlike pri dodelitvi projektov bo nedvomno treba obravnavati v novi uredbi LIFE. 
Toda, ali so nacionalne dodelitve pravi instrument za zagotovitev take porazdelitve? Ali naj 
sklad Unije v imenu evropske solidarnosti ogrozi kakovost projektov, njihov potencial 
prenosljivosti, ohranitveno vrednost ter zahtevane rezultate in učinke za vso EU samo zato, da 
se zagotovi, da vsaka država prejme svoj delež? 

Poročevalka meni, da evropska solidarnost in porazdelitev prizadevanj pomenita nekaj 
drugega: državam članicam in regijam z nizko stopnjo izbora projektov je treba zagotoviti 
podporo, katere cilj je doseči boljšo kakovost projektov. Ta bi se morala zagotavljati v obliki 
ciljno usmerjenih delavnic in usposabljanja, vključevati pa bi morala tudi storitve svetovanja 
za posamezne projekte. Poročevalka predlaga, naj Komisija olajša take izmenjave med 
uspešnimi potekajočimi ali končanimi projekti in prijavitelji projektov. Poleg tega je bilo 
ugotovljeno, da je proaktivna pomoč, ki jo zagotavljajo nacionalne in regionalne kontaktne 
točke LIFE, ključni dejavnik ugodno rešenih vlog. Poročevalka zato predlaga, naj se dopusti 
časovno omejena podpora za povečanje zmogljivosti, ki se zagotovi kontaktnim točkam LIFE 
na področjih ali v regijah z zelo nizkim izkoristkom projektov.

Koncept geografske uravnoteženosti presega nacionalno razdelitev. To skupaj z načelom 
solidarnosti pomeni, da bi morale imeti regije, ekosistemi, sektorji ali drugače opredeljeni 
subjekti, ki imajo edinstveno evropsko vrednost ali morajo nositi posebno breme, prednost pri 
izbiri projektov. To se lahko nanaša na varstvo prednostnih vrst ali strnjena naselja z resnimi 
težavami z onesnaževanjem zraka.  Za zagotovitev tega v programu LIFE niso potrebni 
dodatni mehanizmi. Ti pomisleki bi morali biti in so že sestavni del vsakega izbirnega 
postopka in bi morali prinesti dodatne točke za dodelitev projektov. Poročevalka za povečanje 
jasnosti in okrepitev tega solidarnostnega elementa predlaga, naj se v uredbi LIFE doda 
ustrezna določba.

Ker je koncept integriranih projektov nov in se za njihovo načrtovanje zahteva poseben 
pristop, kot je pojasnjeno v nadaljevanju, je po mnenju vaše poročevalke zelo pomembno, da 
bodo vse države članice v naslednjem programskem obdobju LIFE dobile izkušnje s 
tovrstnimi projekti. Poročevalka zato predlaga, naj bo vsaka država članica upravičena do 
financiranja vsaj treh integriranih projektov, ki se morajo nanašati na različna področja.

Stopnja sofinanciranja

Drugo pomembno ozko grlo, ki vpliva na zmanjšano črpanje sredstev programa LIFE v več 
državah članicah, je težava pri zagotavljanju sredstev za sofinanciranje. Poročevalka zato 
predlaga, naj bodo gospodarsko manj razvite regije upravičene do 75-odstotnega 
sofinanciranja. Po njenem mnenju bo to dodatno spodbudilo regije, ki to najbolj potrebujejo, 
da zaprosijo za financiranje programa LIFE, navsezadnje pa jim bo omogočilo, da uporabijo 
strokovno znanje iz programa LIFE za naložbe, povezane z okoljem in podnebjem. 

Poročevalka dvomi, da bi se stopnja sofinanciranja lahko na splošno zvišala, saj bi bilo to 
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očitno mogoče samo na račun skupnega števila projektov in porazdelitve mreže LIFE v 
celotni EU. Veliko visokokakovostnih projektov se trenutno izvaja na podlagi 50-odstotnega 
sofinanciranja. Splošno zvišanje stopnje sofinanciranja bi lahko ogrozilo učinek vzvoda in to
kritično maso projektov, ki zagotavlja koristne rezultate in pridobivanje izkušenj. 

In končno, prizadevanja držav članic za vzpostavitev mehanizmov za zagotovitev sredstev za 
sofinanciranje so se skupaj s krepitvijo njihovega sistema kontaktnih točk LIFE izkazala za 
poglavitna pri zagotavljanju uspešnosti projektov LIFE. Komisija bi zato morala spodbujati 
države članice k izmenjavi najboljše prakse v zvezi s temi strukturami.

Upravičenost in poenostavitev

Vprašanje upravičenosti stroškov in poenostavitve je treba obravnavati ločeno od stopnje 
sofinanciranja in v okviru revizije finančne uredbe.
Kljub razlikam v strukturi upravljanja sredstev EU morajo biti osnovna pravila enaka. Očitno 
je, da je treba širiti najboljšo prakso pri postopkih za pripravo vloge, upravljanju in 
spremljanju donacij, da se razbremenijo vse strani.

Če upravičenci projektov, razen oseb, ki niso zavezanci za DDV1, ne morejo dobiti 
povrnjenih stroškov za davek na dodano vrednost (DDV) v okviru svojih nacionalnih 
ureditev, bi morali biti navedeni stroški DDV upravičeni v okviru programa LIFE. To bo 
zagotovilo pošteno in enako obravnavo vseh upravičencev. Zato poročevalka meni, da je 
nesprejemljivo, da deli majhnega proračuna LIFE odtekajo nazaj v proračun držav članic. 
Moralo bi biti vsaj jasno, kako posamezne države izvajajo povračilo DDV in kakšen je letni 
znesek stroškov DDV, povrnjen za projekte LIFE.

Stroški osebja, zaposlenega za nedoločen čas, bi morali biti na splošno upravičeni v okviru 
programa LIFE, da se zagotovi stalna strokovna usposobljenost. Hkrati pa bi bilo treba čim 
večji delež donacij za projekte usmeriti v konkretne izdatke v zvezi s projektom, kot so ukrepi 
za ohranjanje. Upravljanje javnih dobrin, kot sta narava in okolje, je ena od ključnih nalog 
javnih uprav. Poročevalka zato meni, da je primerno, da se iz proračuna EU ne povrnejo 
stroški javnih uslužbencev, ki sodelujejo pri projektih LIFE. Do povračila pa bi morali še 
vedno biti upravičeni stroški osebja, ki se zaposli dodatno za dejavnosti projektov LIFE.

Integrirani projekti

Integrirani projekti v okviru programa LIFE so konkretno poglavitno orodje. Njihov cilj je 
skupaj z drugimi sredstvi EU podpreti izvajanje pomembne okoljske zakonodaje, kot so načrti 
za ravnanje z odpadki ali načrti upravljanja povodij, podnebne strategije ali prednostni okviri 
ukrepanja za upravljanje območij Natura 2000 – vse z velikimi možnostmi za ustvarjanje 
delovnih mest in rast. Ti projekti lahko tudi precej prispevajo k učinkoviti uporabi sredstev.

Poročevalka odločno podpira to novo vrsto projektov, ki jih je predlagala Komisija. Vendar 
predlagana uredba v zvezi s tem konceptom ni popolnoma jasna. Zato je poročevalka uvedla 
nov, poseben člen o integriranih projektih, vključno z mehanizmi za pomoč državam članicam 
pri izvajanju tega novega pristopa v praksi. Glede na omejene izkušnje z integriranimi 

                                               
1 Kot so opredeljene v prvem pododstavku člena 13(1) Direktive 2006/112/ES.
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projekti bi bilo te treba uvajati postopno in jih podrobno proučiti ob vmesni oceni 
programskega obdobja LIFE.

Integrirani projekti bodo koristili drugim sredstvom, saj bodo povečali njihove zmogljivosti 
črpanja za odhodke, povezane z okoljem, in jih usmerili v pomembne izzive pri izvajanju. 
Lahko tudi spodbujajo vzpostavljanje konstruktivnega in trajnega sodelovanja med različnimi 
sektorji uprav, kar bo okrepilo povezanost porabe EU. Za uresničitev teh prednosti v praksi je 
treba v začetni fazi opredeliti dejavnosti, ki se lahko dopolnijo z drugimi sredstvi EU.
Poročevalka je predlagala ustrezne spremembe v uredbi o splošnih določbah.


