
AD\909161SL.doc PE489.549v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2011/0428(COD)

17.7.2012

MNENJE
Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

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))

Pripravljavec mnenja: Patrice Tirolien



PE489.549v02-00 2/25 AD\909161SL.doc

SL

PA_Legam



AD\909161SL.doc 3/25 PE489.549v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Program LIFE je glavni instrument za neposredno financiranje politike Skupnosti na področju 
varovanja okolja, biotske raznovrstnosti in prilagajanja podnebnim spremembam. 

Komisija je v svoj predlog o večletnem finančnem okviru vključila ukrepe za boj proti 
podnebnim spremembam, zato so bila na novo opredeljena sredstva za ta program, katerega 
cilji so osrednji del strategije EU 2020. Večje osredotočanje na okoljsko politiko je bistveno 
za trajnostno rast v Uniji.

Pripravljavec mnenja v celoti podpira prizadevanja Komisije za večjo sinergijo med 
programom LIFE in kohezijskimi skladi, zlasti s pilotnimi pobudami, okrepitvijo večletnega 
načrtovanja ali uvedbo integriranih projektov. Vendar so potrebna pojasnila glede 
učinkovitosti zbliževanja med programi, ki se upravljajo zelo različno. 

Meni, da bi z izključitvijo stroškov DDV in stroškov za zaposlene iz financiranja projekta
dosegli ravno nasprotni učinek od želenega, saj bi takšen ukrep negativno vplival na 
uresničevanje ciljev poenostavitve in okrepitve tehničnih in upravnih zmožnosti nosilcev 
projektov. Bistveno je tudi, da se v čim večji meri ohranijo nekatera temeljna načela, ki so 
blizu finančnim pravilom kohezijske politike. 

Kar zadeva sporno vprašanje geografske uravnoteženosti pri izbiri projektov, pripravljavec 
mnenja podpira povečanje stopnje sofinanciranja za geografsko prikrajšane regije in tiste z 
zelo občutljivimi ekosistemi. 

Čeprav mora program LIFE nadgrajevati dinamiko lokalnih projektov, lahko integrirani 
projekti prispevajo k večjemu poznavanju tega programa in uskladitvi z drugimi področji 
delovanja Unije. Zato morajo biti geografsko bolj uravnoteženi, da jih bodo lahko vse države 
članice v celoti izkoristile. Tovrstno delovanje bi lahko znatno okrepilo učinek vzvoda 
programa LIFE. Glede na to pripravljavec mnenja predlaga, da se za te projekte namenijo 
občutno višja finančna sredstva in da se program LIFE upošteva pri oblikovanju strateškega 
okvira Skupnosti. 

Meni, da je treba okrepiti pristop po območjih, zato so vloženi predlogi sprememb v zvezi z 
večjim upoštevanjem morskega okolja in zbliževanjem s področji zunanjega delovanja Unije. 
Zaželeno je, da bi bil jasno priznan status nosilcev projektov v čezmorskih državah in 
ozemljih zaradi njihovega okrepljenega partnerstva z EU in pripadnostjo državam članicam.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ker škodljivi vplivi na okolje in 
podnebje pogosto izvirajo iz dejavnosti 
držav v bližini Unije, bi bilo treba posebno 
pozornost posvetiti zunanjim mejam, 
čezmorskim državam in ozemljem ter 
najbolj oddaljenim regijam, da bi 
zagotovili potrebna strateška jamstva in 
preprečili škodo za okolje. Glede na to, da 
najbolj oddaljene francoske regije niso 
vključene v Naturo 2000, ker v Direktivah 
92/43/ES in 2009/147/ES njihove živalske 
in rastlinske vrste ter habitati niso 
upoštevani oziroma našteti; ob 
upoštevanju sporočila z otoka Reunion iz 
julija 2008 in v skladu s sklepi Sveta z dne 
10. decembra 2011, v katerem Komisijo in 
države članice poziva, naj spodbujajo 
skupni pristop k varstvu narave v vsej 
Uniji, tudi najbolj oddaljenih regijah, 
čezmorskih državah in ozemljih držav 
članic, pa tudi glede na sporočilo Komisije 
z naslovom „Naše življenjsko zavarovanje, 
naš naravni kapital: strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020“, v 
katerem se je Komisija zavezala razširitvi 
in spodbujanju pobude za biotsko 
raznovrstnost in ekosistemske storitve na 
evropskih čezmorskih ozemljih (BEST), bi 
morala ta uredba kot del podprograma za 
okolje dodeliti biotski raznovrstnosti in 
ekosistemskim storitvam v najbolj 
oddaljenih regijah, omenjenih v členu 349 
PDEU, status posebnega stalnega 
prednostnega področja ter tako okrepiti 
pripravljalni ukrep BEST, ki se je začel 
izvajati leta 2011 in se je doslej izkazal kot 
zelo uspešen; in v skladu s členom 58 
Sklepa Sveta 2001/822/ES z dne 27. 
novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih 
držav in ozemelj Evropski skupnosti (sklep 
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o čezmorskem združenju)1 so čezmejne 
države in ozemlja upravičene do sredstev 
iz programov Skupnosti v skladu s pravili 
in cilji programov in sistemov, ki veljajo 
za države članice, s katerimi so povezane 
čezmejne države in ozemlja.
_________________
1 UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

Predlog spremembe 2

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 

(10) Okoljske in podnebne potrebe morajo 
biti vključene v politike in dejavnosti 
Unije. Program LIFE bi moral 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 bi morale to 
dopolnjevanje zagotoviti na vseh ravneh. 
Na ravni Unije bi bilo 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 programa LIFE bi bilo treba 
sodelovanje med drugimi skladi Unije in 
integriranimi projekti izrecno določiti v 
Uredbi (EU) št. .../... [uredba o skupnih 
določbah]. Vzpostaviti bi bilo treba 
posebno ureditev za uvedbo sodelovanja 
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preprečevanje podvajanja financiranja je 
potrebno usklajevanje.

na zgodnji stopnji, zato da bi se pri 
sestavljanju partnerskih pogodb in 
operativnih programov ali programov za 
razvoj podeželja upoštevale prednosti 
integriranih projektov. S programom LIFE 
bi bilo prav tako treba spodbujati izvajanje 
okoljskih in podnebnih raziskav ter 
rezultate inovacij pobude Obzorje 2020. V 
sklopu tega bi moral zagotavljati možnosti 
sofinanciranja projektov z jasnimi 
okoljskimi in podnebnimi koristmi, da bi 
bilo tako mogoče zagotoviti sinergije. Za 
preprečevanje podvajanja financiranja je 
potrebno usklajevanje.

Predlog spremembe 3

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 
programom LIFE, prispevali k 
uresničevanju posebnih ciljev na več kot le 

(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 za 
uresničevanje okoljskih ciljev bistveno tudi 
izboljšano upravljanje, predvsem s 
krepitvijo ozaveščenosti in vključevanjem 
zainteresiranih strani. Za uresničitev teh 
ciljev bi morala Unija, ki priznava 
temeljni pomen ohranitve biotske 
raznovrstnosti v najbolj oddaljenih 
regijah, potrditi prostovoljno shemo za 
spodbujanje ohranjanja in trajnostne rabe 
BEST v tistih najbolj oddaljenih regijah iz 
člena 349 PDEU, za katere zakonodaja 
EU na področju varstva okolja (direktivi 
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enem izmed teh prednostnih področji in da 
bodo vključevali sodelovanje več kot le 
ene države članice.

92/43/ES in 2009/147/ES) ne velja, zato bi 
morala črpati iz izkušenj, pridobljenih pri 
politiki Unije za ohranjanje narave, zlasti 
pri mreži Natura 2000. Zato bi moral imeti 
podprogram za okolje pri ukrepih štiri
prednostna področja: okolje in učinkovitost 
rabe virov, biotska raznovrstnost, okoljsko 
upravljanje in informacije ter pobuda 
BEST v najbolj oddaljenih regijah. 
Zagotovljeno bi moralo biti, da bodo lahko 
projekti, financirani s programom LIFE, 
prispevali k uresničevanju posebnih ciljev 
na več kot le enem izmed teh prednostnih 
področji in da bodo vključevali 
sodelovanje več kot le ene države članice.

Predlog spremembe 4

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 

(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 
bi moralo biti zato osredotočeno na 
izvajanje in vodenje mreže Natura 2000, 
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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 
raznovrstnost do leta 2020,

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 raznovrstnost do 
leta 2020. Prispevek programa LIFE k 
letnim potrebam po financiranju mreže 
Natura 2000 bi bilo treba obravnavati in 
določati v povezavi z odhodki za biotsko 
raznovrstnost, ki se financirajo iz drugih 
instrumentov 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 2020 pozval 
Komisijo in države članice, naj letno 
zagotovijo najmanj 5800 milijonov EUR s 
financiranjem Unije in držav članic ter 
naj 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 
boljšim usklajevanjem in večjo 
povezanostjo med navedenimi skladi, med 
drugim s konceptom integriranih 
projektov, s čimer se bo povečala 
preglednost za različne regije, ki bodo 
prejela sredstva Unije.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Za optimalno izrabo sredstev iz 
programa LIFE bi bilo treba spodbujati 
sinergijo med ukrepi za zaščito biotske 
raznovrstnosti in ukrepi za ublažitev 
podnebnih sprememb, zlasti s 
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spodbujanjem projektov za ohranitev 
lokalnih ekosistemov.

Predlog spremembe 6

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, 
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.

(16) Prednostno področje omejevanje 
podnebnih sprememb bi moralo okrepiti 
razvoj ter izvajanje podnebne politike in 
zakonodaje Unije, predvsem s 
podpiranjem sinergije z drugimi 
okoljskimi cilji, kot so biotska 
raznovrstnost, na področju spremljanja in 
poročanja o toplogrednih plinih, izrabe
zemljišč, spremembe izrabe zemljišč in 
gozdarstva, ohranjanja naravnih ponorov
ogljika, ekosistemu prijaznih pristopov k 
razvoju energije iz obnovljivih virov, 
predelave odpadkov in proizvodnje 
bioplina, energetske učinkovitosti, prevoza
in goriva, varovanja ozonskega plašča in 
fluoriranih plinov.

Obrazložitev

Predelava odpadkov je pomembno področje, na katerem bi morali odgovornost prevzeti 
lokalni in regionalni organi. Spodbujati je treba tudi trajnostno upravljanje te dejavnosti.

Predlog spremembe 7

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 

(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 
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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.

podnebnim spremembam bi moralo 
okrepiti prilagajanje takim vplivom na 
prebivalstvo, gospodarske sektorje in 
regije, da bi bilo tako mogoče s sprejetjem 
posebnih prilagoditvenih ukrepov in 
strategij zagotoviti odpornejše okolje. 
Ukrepi na tem področju bi morali 
dopolnjevati ukrepe, ki so upravičeni do 
financiranja v skladu s finančnim 
instrumentom za civilno zaščito, ter bi se 
morali v glavnem osredotočati na 
ekosistemske pristope in podpirati 
stroškovno učinkovite vzporedne koristi z 
drugimi okoljskimi cilji.

Predlog spremembe 8

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 

(21) Da bi bilo mogoče izboljšati izvajanje 
okoljske in podnebne politike ter okrepiti 
vključevanje podnebnih in okoljskih ciljev 
v druge politike, bi moral program LIFE
spodbujati projekte, ki podpirajo celostne 
pristope k izvajanju podnebne in okoljske 
zakonodaje in politike. Pri podprogramu za 
okolje bi se morali ti projekti osredotočati
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 
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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 
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.

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 bi morale biti 
namenjene 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 bi moralo izrabljati 
sinergijo in zagotavljati skladnost med 
različnimi viri financiranja Unije, s tem ko 
zagotavlja strateško osredotočenost na 
podnebje in okolje. Na podlagi povečanja 
zmogljivosti črpanja za odhodke, povezane 
z okoljem in podnebjem, se bodo za 
integrirane projekte uporabljala druga 
sredstva. Ker je pristop, povezan z 
integriranimi projekti, nov in z njim še ni 
veliko izkušenj, bi bilo treba 
zainteresiranim stranem za pripravljalno 
fazo po potrebi zagotoviti višjo stopnjo 
sofinanciranja 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 



PE489.549v02-00 12/25 AD\909161SL.doc

SL

razpoložljivih sredstev se lahko v 
integrirane projekte vključijo dodatna 
področja.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Uspeh integriranih projektov je 
odvisen od tesnega sodelovanja med 
državnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi ter nedržavnimi akterji, ki so 
vključeni v izvajanje ciljev programa 
LIFE. Zato bi bilo treba zagotoviti 
izvajanje načel preglednosti in objavljanja 
odločitev glede oblikovanja, izvajanja, 
ocenjevanja in spremljanja projektov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Nadomestilo DDV predstavlja 
pomembno sredstvo za zagotavljanje, da 
bodo projekte LIFE lahko izvajali tudi 
subjekti z razmeroma omejenimi 
finančnimi viri, kot so nevladne 
organizacije ter lokalni in regionalni 
organi.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da bi bilo mogoče zagotoviti (30) Da bi bilo mogoče zagotoviti 
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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 glede meril 
upravičenosti pri izbiri projektov, merila za 
izvajanje geografske uravnoteženosti 
„integriranih projektov“ in kazalnike 
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.

najboljšo uporabo sredstev Unije in 
evropsko dodano vrednost, bi se moralo 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije prenesti na Komisijo glede meril 
upravičenosti pri izbiri projektov, meril za 
izvajanje geografske uravnoteženosti 
„integriranih projektov“ in kazalnikov 
uspešnosti, ki veljajo za posamezna 
prednostna področja. Zlasti je pomembno 
je, da Komisija med pripravljalnim delom 
izvede ustrezna posvetovanja, tudi na ravni 
strokovnjakov ter lokalnih in regionalnih 
organov. Komisija bi morala pri pripravi 
in sestavi delegiranih aktov zagotoviti
hkratno, pravočasno in ustrezno 
predložitev dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Vendar bi bilo treba 
delegirane akte sprejeti le, če je ustrezno, 
pri čemer se ohranja pravica Evropskega 
parlamenta, da zavrne ukrepe, ki jih je 
sprejela Komisija.

Obrazložitev

Lokalne skupnosti morajo biti bolj vključene v postopek komitologije. 

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „pilotni projekti“ so projekti, pri katerih 
se uporablja tehnika ali metoda, ki pred 
tem še ni bila uporabljena ali preskušena 
ter ki prinaša morebitne okoljske in 
podnebne prednosti v primerjavi z veljavno 
najboljšo prakso;

(a) „pilotni projekti“ so projekti, pri katerih 
se uporablja tehnika ali metoda, ki pred 
tem še ni bila uporabljena ali preskušena,
ki prinaša morebitne okoljske in podnebne 
prednosti v primerjavi z veljavno najboljšo 
prakso in ki jo je pozneje v podobnih 
razmerah mogoče uporabiti v večjem 
obsegu;

Obrazložitev

Rezultati pilotnih projektov lahko služijo kot zgled drugim lokalnim in regionalnim organom 
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ali za projekte čezmejnega sodelovanja.

Predlog spremembe 13

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 ali regije, in ki 
spodbujajo, po možnosti pa tudi 
usklajujejo in mobilizirajo druge vire 
evropskega, državnega in zasebnega 
financiranja izpolnjevanja okoljskih ali 
podnebnih ciljev in večjih izzivov, 
povezanih z izvajanjem v okviru 
notranjega ali zunanjega delovanja;

Obrazložitev

Usklajevanje je izredno pomembno. Potrebno je na vseh področjih delovanja EU, zlasti pri 
zunanjem delovanju, tako da bi bile zajete vse njene sosedne države, ki so že vključene v 
politiko sodelovanja pri upravljanju regionalnih območij.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) „projekti tehnične pomoči“ so projekti, 
namenjeni podpori pri pripravi integriranih 
projektov, opredeljenih v točki (d);

e) „projekti tehnične pomoči“ so projekti, 
namenjeni podpori državam članicam in 
regionalnim organom pri pripravi 
integriranih projektov, opredeljenih v točki 
(d);
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Predlog spremembe 15

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 
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)..

3. Komisija in države članice v skladu s 
svojimi pristojnostmi dejavno in skupno 
zagotovijo usklajevanje med programom 
LIFE in Evropskim skladom za regionalni 
razvoj, Evropskim socialnim skladom, 
Kohezijskim skladom, Evropskim 
kmetijskim skladom za razvoj podeželja in
Evropskim skladom za pomorstvo in 
ribištvo, da bi tako zagotovile sinergijo in 
uskladile postopke, predvsem v sklopu 
integriranih projektov iz člena 18(d), ki jih 
kot lokalne razvojne projekte izvajajo 
lokalne zainteresirane strani ter v okviru 
lokalnih razvojnih strategij iz členov 28 in 
29 Uredbe (EU) št. ... ( uredba o skupnih 
določbah), 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 o 
splošnih določbah). Države članice 
morajo v svojih partnerskih pogodbah iz 
člena 14 uredbe (EU) št. XXX/xxx 
(uredba o splošnih določbah) navesti 
mehanizme, ki bodo na nacionalni in 
regionalni ravni omogočali usklajevanje 
med programom LIFE in drugimi skladi 
iz uredbe (EU) št. XXX/xxxx (uredba o 
splošnih določbah).

Obrazložitev

Če se bodo integrirani projekti in drugi skladi v okviru integriranega pristopa iz členov 28 in 
29 uredbe o splošnih določbah upoštevali dovolj zgodaj, bo mogoče zagotoviti doseči 
optimalno sinergijo ciljev programa LIFE in regionalnih razvojnih strategij.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Tehnična pomoč za projekte zajema 
finančno podporo v obliki donacij, 
namenjenih kandidatom s pripravljalnim 
delom za integrirane projekte, ter 
predvsem zagotavlja, da bodo ti projekti 
združljivi s tehničnimi in finančnimi 
omejitvami ter roki za izvedbo programa 
LIFE in programov, navedenih v 
odstavku 3.

Obrazložitev

Za optimalno izvajanje integriranih projektov na celotnem evropskem ozemlju je treba 
zagotoviti ustrezno tehnično pomoč, zlasti za regije z upravnimi strukturami, ki nimajo zadosti 
izkušenj s tovrstnimi projekti. 

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaj 50 % proračunskih sredstev, 
dodeljenih za projekte, ki so podprti z 
donacijami za dejavnosti iz podprograma 
za okolje, je namenjenega projektom za 
ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti.

2. Vsaj 75 % proračunskih sredstev, 
dodeljenih za projekte, ki so podprti z 
donacijami za dejavnosti iz podprograma 
za okolje, je namenjenega projektom za 
ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 10 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) podpora uporabe, razvoja, preskušanja 
in ponazarjanja integriranih pristopov k 
izvajanju načrtov in programov v skladu z 

b) podpora uporabe, razvoja, preskušanja 
in ponazarjanja integriranih pristopov k 
izvajanju načrtov in programov v skladu z 
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okoljsko politiko in zakonodajo Unije, 
predvsem na področjih vode, odpadkov in 
zraka;

okoljsko politiko in zakonodajo Unije, 
predvsem na področjih vode, morskega
okolja, tal, odpadkov in zraka;

Obrazložitev

Večje upoštevanje morskih območij bi moralo voditi k oblikovanju celovitejše strategije v 
skladu s celostno pomorsko politiko. Poleg tega se je treba v številnih regijah nujno spoprijeti
z onesnaževanjem tal, ki je tesno povezano z onesnaževanjem voda in ustvarjanjem odpadkov.

Predlog spremembe 19

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.

Predlog spremembe 20

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.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpora komunikacij, vodenje in 
razširjanje informacij na področju okolja 
ter lajšanje izmenjave znanja o uspešnih 
okoljskih rešitvah in praksi, vključno z 
razvojem platform sodelovanja med 
zainteresiranimi stranmi in usposabljanjem;

(b) podpora posredovanju, upravljanju in 
razširjanju informacij na področju okolja 
ter lajšanje izmenjave znanja o uspešnih 
okoljskih rešitvah in praksi, vključno z 
razvojem platform sodelovanja med 
zainteresiranimi stranmi in usposabljanjem, 
namenjenim vsem starostnim skupinam 
ter gospodarskim in socialnim 
kategorijam;

Obrazložitev

Vključevanje državljanov ne glede na njihovo raven izobrazbe ali starost bo pripomoglo k 
boljšemu poznavanju programa in večjem sodelovanju pri pobudah v zvezi z njim.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpora komunikacij, vodenje in 
razširjanje informacij na področju okolja 
ter lajšanje izmenjave znanja o uspešnih 
okoljskih rešitvah in praksi, vključno z 
razvojem platform sodelovanja med 
zainteresiranimi stranmi in usposabljanjem;

(b) podpora posredovanju, upravljanju in 
razširjanju informacij na področju okolja 
ter lajšanje izmenjave znanja o uspešnih 
okoljskih rešitvah in praksi, vključno z 
razvojem regionalnih platform 
sodelovanja med zainteresiranimi stranmi 
in usposabljanjem;

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k izvajanju in razvoju 
politike in zakonodaje Unije pri ublažitvi, 
vključno s postavljanjem v ospredje na 
področjih politike, predvsem z razvojem, 
preskušanjem in ponazarjanjem pristopov 

(a) prispevati k izvajanju in razvoju 
politike in zakonodaje Unije o ublažitvi, 
vključno s postavljanjem v ospredje na 
vseh področjih politike, predvsem s 
podpiranjem sinergije z drugimi 
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politike ali vodenja, najboljših praks in 
rešitev za ublažitev podnebnih sprememb;

okoljskimi cilji, kot je biotska 
raznovrstnost, in z razvojem, 
preskušanjem in ponazarjanjem pristopov 
politike ali vodenja, najboljših praks in 
rešitev za ublažitev podnebnih sprememb;

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k razvoju in izvajanju 
politike in zakonodaje Unije pri 
prilagajanju, vključno s postavljanjem v 
ospredje na področjih politike, predvsem z 
razvojem, preskušanjem in ponazarjanjem 
pristopov politike ali vodenja, najboljših 
praks in rešitev za prilagajanje podnebnim 
spremembam;

(a) prispevati k izvajanju in razvoju 
politike in zakonodaje Unije o prilagajanju, 
vključno s postavljanjem v ospredje na 
vseh področjih politike, predvsem s 
podpiranjem sinergije z drugimi 
okoljskimi cilji, kot je biotska 
raznovrstnost, in z razvojem, 
preskušanjem in ponazarjanjem 
ekosistemskih pristopov politike ali 
vodenja, najboljših praks in rešitev za 
prilagajanje podnebnim spremembam;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izboljšati bazo znanja za razvoj, 
ocenjevanje, spremljanje, vrednotenje in 
izvajanje učinkovitih ukrepov za 
prilagajanje ter za krepitev zmogljivosti pri 
uporabi tega znanja v praksi;

(b) izboljšati bazo znanja za razvoj, 
ocenjevanje, spremljanje, vrednotenje in 
izvajanje učinkovitih ekosistemskih
ukrepov za prilagajanje ter za krepitev 
zmogljivosti pri uporabi tega znanja v 
praksi;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) olajšati razvoj in izvajanje integriranih 
pristopov, kot so strategije za prilagajanje 
in akcijski načrti na lokalni, regionalni ali 
nacionalni ravni;

(c) olajšati razvoj in izvajanje integriranih 
ekosistemskih pristopov, kot so strategije 
za prilagajanje in akcijski načrti na lokalni, 
regionalni ali nacionalni ravni;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) prispevati k razvoju in ponazoritvi 
inovativnih tehnologij, sistemov, metod in 
instrumentov za prilagajanje, ki jih je 
mogoče ponoviti, prenašati ali postaviti v 
ospredje.

(d) prispevati k razvoju in ponazoritvi 
inovativnih tehnologij, sistemov, metod in 
instrumentov za prilagajanje, ki jih je 
mogoče ponoviti, prenašati ali postaviti v 
ospredje in ki se osredotočajo na 
ekosistemske pristope.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpora komunikacij, vodenje in 
razširjanje informacij na področju okolja 
ter lajšanje izmenjave znanja o uspešnih 
okoljskih rešitvah in praksi, vključno z 
razvojem platform sodelovanja med 
zainteresiranimi stranmi in usposabljanjem;

(b) podpora posredovanju, upravljanju in 
razširjanju informacij na področju 
podnebja ter lajšanje izmenjave znanja o 
uspešnih podnebnih rešitvah in praksi, 
vključno z razvojem platform sodelovanja 
med zainteresiranimi stranmi in 
usposabljanjem, namenjenim vsem 
starostnim skupinam ter gospodarskim in 
socialnim kategorijam;

Obrazložitev

Vključevanje državljanov ne glede na raven izobrazbe ali starost bo pripomoglo k boljšemu 
poznavanju programa in povečanemu sodelovanju pri pobudah v zvezi z njim.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Najmanj 78 % proračunskih sredstev 
programa LIFE se nameni za finančne 
instrumente in donacije, dodeljene 
projektom.

Obrazložitev

Glavni cilj programa LIFE, tj. financiranje projektov, je treba utrditi tako, da se minimalni 
delež njegovih dejavnosti usmeri k dejavnostim iz člena 18.

Predlog spremembe 30

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, zlasti na področjih 
narave, vode, morskega okolja, tal,
odpadkov, zraka ter prilagoditev na 
podnebne spremembe in njihovo ublažitev;

Obrazložitev

Enaka kot za predlog spremembe 13.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) so politično nevtralni.
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Obrazložitev

Ne bi smelo biti nikakršnih sumov glede političnega subvencioniranja iz sredstev programa 
LIFE.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – pododstavek 1

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. Integrirani projekti iz točke (d) člena 18 
so dostopni za in, če je ustrezno, v njih
sodelujejo zainteresirane strani, spodbujajo 
pa usklajevanje z drugimi viri financiranja 
Unije in njihovo mobilizacijo.

Predlog spremembe 33

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 iz točk (d) in (f) člena 18 75 %
upravičenih stroškov;

– v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 
PDEU ter v otoških, goratih in 
najsevernejših regijah z zelo nizko gostoto 
prebivalstva v skladu s členom 174 PDEU 
je najvišja stopnja sofinanciranja za 
projekte iz člena 18(a), (b), (c), (e), (f), (g) 
in (h) 60 %, za projekte iz člena 18(d) in 
člena 12(a) pa 85 %.
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Obrazložitev

Če bodo nepovračljiv DDV in stroški za zaposlene ostali upravičeni stroški, bo z ohranitvijo 
prvotne stopnje sofinanciranja mogoče vzpostaviti potrebno finančno ravnotežje in zagotoviti 
raznolikost projektov. 25-odstotno povečanje za integrirane projekte je treba podpreti s 
predlogom, ki bo nedvoumno namenjen okrepitvi učinka vzvoda in celovitosti programa 
LIFE. Stopnja sofinanciranja za regije s trajnimi geofizičnimi omejitvami pa mora biti še 
višja.

Predlog spremembe 34

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 šteje kot upravičen strošek za 
projekte iz člena 18, če ga v skladu s 
členom 13 Direktive 2006/112/ES plača 
končni upravičenec in če zanj po 
veljavnem nacionalnem sistemu DDV ni 
mogoče prejeti vračila. Zahtevkom za 
upravičenost vračila stroškov morajo biti 
priložena ustrezna potrdila pristojnih 
organov za presojo ali certificiranje v 
državah članicah.

Obrazložitev

S predlogom Komisije, da se stroški DDV izključijo iz seznama upravičenih stroškov, bi lahko 
velikemu delu možnih upravičencev onemogočili sodelovanje v programu LIFE in ustvarili 
neenako obravnavanje držav članic zaradi različnih stopenj DDV in različnih možnosti za 
vračilo tega davka. Namen predloga spremembe je spodbuditi, da se izvaja manj dejavnosti, 
ki ustvarjajo DDV, na primer razširjanje in krepitev prepoznavnosti (seminarji, tiskanje 
gradiva itd.).

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Izdatki, povezani s stroški zaposlitve 
stalnega osebja, so lahko upravičeni, če so 
povezani s stroški dejavnosti v zvezi z 
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izvajanjem projekta. 

Obrazložitev

Komisija v obrazložitvenem memorandumu k uredbi predlaga omejitev ali izključitev 
upravičenosti stroškov za zaposlene za nedoločen čas, ki niso zaposleni posebej za projekt, ali 
njihovo izključitev iz upravičenih stroškov, da bi zmanjšali težave, povezane s spremljanjem in 
poročanjem. To bi negativno vplivalo na kakovost in izvedljivost projektov, zlasti manjših 
vladnih ali nevladnih organizacij, ki so odvisne od ohranitve zaposlenih za nedoločen čas in 
njihovega strokovnega znanja in katerih uslužbenci pogosto delajo s skrajšanim delovnim 
časom na več projektov hkrati.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 23 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S programom LIFE je mogoče financirati 
javne in zasebne subjekte.

S programom LIFE je mogoče financirati 
javne subjekte.

Obrazložitev

Zagotavljanje učinkovite in vrednostno nevtralne uporabe sredstev ter čim večje dodane 
vrednosti za regijo in ne za interese posameznikov.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 30 v zvezi s sprejetjem večletnih 
delovnih programov za program LIFE in 
zagotovi, da se pri razvijanju večletnih 
delovnih programov opravi ustrezno 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi.

POSTOPEK

Naslov Vzpostavitev programa za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE)
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