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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Program LIFE je glavni instrument neposrednega financiranja politike Skupnosti na področju 
varovanja okolja, biotske raznovrstnosti in prilagajanja podnebnim spremembam. 

Komisija je v svoj predlog o večletnem finančnem okviru vključila ukrepanje proti 
podnebnim spremembam, zato so bila sredstva za ta program, katerega cilji so osrednji del 
strategije EU 2020, na novo določena. Namenjanje večje pozornosti okoljski politiki je 
bistveno za trajnostno rast v Uniji. 
Pripravljavec mnenja v celoti podpira prizadevanja Komisije, ki spodbujajo večjo sinergijo 
med programom LIFE in kohezijskimi skladi, zlasti s pilotnimi pobudami, okrepitvijo 
večletnega načrtovanja ali uvedbo integriranih projektov. Vseeno meni, da je treba podati 
nekaj pojasnil glede učinkovitosti zbliževanja med programi, ki se upravljajo zelo različno. 

V zvezi s tem meni, da bi dosegli ravno nasprotni učinek od zaželenega, če bi iz financiranja 
projekta izključili DDV in stroške za zaposlene, saj bi takšen ukrep negativno vplival na 
uresničevanje ciljev poenostavitve in okrepitve tehničnih in upravnih zmožnosti nosilcev 
projektov. Poleg tega se mu zdi bistveno v čim večji meri ohraniti nekatera temeljna načela, 
ki so blizu finančnim pravilom kohezijske politike. 

V razpravi o geografski uravnoteženosti pri izbiri projektov se je pripravljavec mnenja izrekel 
za povečanje stopnje sofinanciranja za nekatera prikrajšana območja 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. 
Pri tem želi, da se jasno prizna status nosilcev projektov za čezmorske države in ozemlja 
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) Ob upoštevanju sporočila z otoka 
Reunion iz julija 2008 ter v skladu s sklepi 
Sveta z dne 10. decembra 2011, ki 
Komisijo in države članice spodbuja, naj 
še naprej spodbujajo skupni pristop na 
področju ohranjanja narave na celotnem 
ozemlju Unije, tudi v najbolj oddaljenih 
regijah ter čezmorskih državah in 
ozemljih držav članic, in v skladu s 
sporočilom Evropske komisije „Naše 
življenjsko zavarovanje, naš naravni 
kapital: strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020“, v katerem se 
je Komisija zavezala, da bo razširila in 
spodbujala pobudo BEST (Biotska 
raznovrstnost in ekosistemske storitve v 
evropskih čezmorskih ozemljih), ter kot je 
navedeno v členu 58 Sklepa 
Sveta 2001/822/ES z dne 
27. novembra 2001 o pridružitvi 
čezmorskih držav in ozemelj Evropski 
skupnosti (sklep o pridružitvi čezmorskih 
držav)1, so čezmorske države in ozemlja 
upravičeni do programov Skupnosti ob 
upoštevanju pravil in ciljev programov ter 
pogojev, ki se uporabljajo v državi članici, 
s katero so te države in ozemlja povezani.
_________________
1 UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

Or. fr
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Za optimalno uporabo sredstev 
programa LIFE bi bilo treba spodbujati 
razvijanje sinergij med cilji na področju 
varovanja biotske raznovrstnosti in ukrepi 
za ublažitev učinkov podnebnih 
sprememb, zlasti s spodbujanjem 
projektov za ohranitev lokalnih 
ekosistemov.

Or. fr

Predlog spremembe 3

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 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, 
predelavo odpadkov in proizvodnjo 
bioplina, energetsko učinkovitostjo, 
prevozom in gorivom, varovanjem 
ozonskega plašča in fluoriranimi plini.

Or. fr
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Obrazložitev

Ravnanje z odpadki in njihova predelava je velika odgovornost za lokalne in regionalne 
organe. Spodbujati je treba trajnostno upravljanje te dejavnosti.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Zaradi narave projektov, ki 
zahtevajo celosten pristop, kot so nove 
vrste projektov, ki se osredotočajo na 
izvajanje politike in zakonodaje Unije na 
področju okolja in podnebnih sprememb, 
je treba delovati na celotnem ozemlju 
Unije in v vseh ciljnih sektorjih. Zato je 
potreben uravnovešen izbirni sistem, ki bo 
zagotavljal geografsko uravnoteženost.

Or. fr

Obrazložitev

Integrirani projekti lahko prispevajo k večji seznanjenosti z dosežki programa LIFE in
njegovi večji povezanosti z drugimi področji delovanja Unije. Zato morajo biti geografsko 
bolj uravnoteženi, da jih bodo lahko vse države članice v celoti izkoristile.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Za uspeh integriranih projektov je 
potrebno tesno sodelovanje med 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi ter nedržavnimi akterji, ki jih 
zadevajo cilji programa LIFE. Zato je 
treba zagotoviti izvajanje načel 
preglednosti in objavljanja odločitev glede 
oblikovanja, izvajanja, ocenjevanja in 
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spremljanja projektov.

Or. fr

Predlog spremembe 6

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 % in 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, ne da bi 
pri tem omejili upravičenost 
nepovračljivega DDV od nacionalnih 
organov in stroškov za zaposlene za 
nedoločen čas. Kot splošno pravilo naj bi 
bile stopnje sofinanciranja 50 % in 75 % v 
posebnih primerih, s tem pa bi bilo mogoče 
s programom LIFE zagotoviti nadomestilo 
za neupravičene stroške in ohraniti 
učinkovito raven pomoči.

Or. fr

Obrazložitev

Če bi iz financiranja projekta izključili DDV in stroške za zaposlene, bi dosegli ravno 
nasprotni učinek od zaželenega, saj bi takšen ukrep negativno vplival na uresničevanje ciljev 
poenostavitve in okrepitve tehničnih in upravnih zmožnosti nosilcev projektov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Zaradi izjemne biotske 
raznovrstnosti v najbolj oddaljenih 
regijah EU, krhkosti njihovega 
ekosistema in njihovih geofizičnih 
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lastnosti, naštetih v členu 349 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, zlasti otoške 
lege, majhnosti, lege nekaterih v 
intertropskem območju, ki je močno 
izpostavljeno naravnim nesrečam, zaradi 
česar so še bolj izpostavljene posledicam 
podnebnih sprememb, bi se lahko za 
projekte, ki se izvajajo v teh regijah, 
stopnja sofinanciranja na splošno 
povečala na 60 % in v posebnih primerih 
na 85 %. Do enake stopnje financiranja bi 
bili lahko upravičeni tudi projekti, ki se 
izvajajo na območjih kategorije NUTS II 
v otoških, gorskih in najsevernejših 
regijah z zelo nizko gostoto prebivalstva, 
naštetih v členu 174 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Or. fr

Obrazložitev

Za regije s trajnimi geofizičnimi omejitvami, zaradi katerih so še bolj izpostavljene 
posledicam podnebnih sprememb in izgubljanju izjemne biotske raznovrstnosti v Evropi, je 
treba zagotoviti višjo stopnjo sofinanciranja.

Predlog spremembe 8

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 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 

(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 glede meril 
upravičenosti pri izbiri projektov, merila za 
izvajanje geografske uravnoteženosti 
„integriranih projektov“ in kazalnike 
uspešnosti, ki veljajo za posamezna 
prednostna področja. Zlasti je pomembno 
je, da Komisija med pripravljalnim delom 
izvede ustrezna posvetovanja, tudi na ravni 
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ravni. Komisija pri pripravi in sestavi 
delegiranih aktov zagotovi hkratno, 
pravočasno in ustrezno predložitev 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

strokovnjakov ter lokalnih in regionalnih 
organov. Komisija pri pripravi in sestavi 
delegiranih aktov zagotovi hkratno, 
pravočasno in ustrezno predložitev 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. fr

Obrazložitev

Lokalne skupnosti morajo biti bolj vključene v postopek komitologije. 

Predlog spremembe 9

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, kjer je to mogoče, pa tudi 
usklajujejo in mobilizirajo druge vire 
financiranja zunanjega in notranjega 
delovanja Unije;

Or. fr

Obrazložitev

Poudariti je treba potrebo po usklajevanju na vseh področjih delovanja EU, zlasti zunanjem, 
tako da bi bile zajete vse njene sosedne države, ki so že vključene v politiko sodelovanja pri 
upravljanju regionalnih območij.
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Predlog spremembe 10

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);

Or. fr

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje tretjih držav v programu LIFE Sodelovanje čezmorskih držav in ozemelj 
ter tretjih držav v programu LIFE

V programu LIFE lahko sodelujejo 
naslednje države:

V programu LIFE lahko sodelujejo 
naslednje države in ozemlja:

(-a) čezmorske države in ozemlja iz Sklepa 
2001/822/ES;

(a) države Evropskega združenja za prosto 
trgovino (EFTA), ki so podpisnice 
Sporazuma o Evropskem gospodarskem 
prostoru (EEA);

(a) države Evropskega združenja za prosto 
trgovino (EFTA), ki so podpisnice 
Sporazuma o Evropskem gospodarskem 
prostoru (EEA);

(b) države kandidatke, morebitne 
kandidatke in države pristopnice;

(b) države kandidatke, morebitne 
kandidatke in države pristopnice;

(c) države, za katere velja evropska 
sosedska politika;

c) države, za katere velja evropska 
sosedska politika;

d) države, ki so postale članice Evropske 
agencije za okolje v skladu z Uredbo Sveta 
(ES) št. 993/1999 z dne 29. aprila 1999, ki 
spreminja Uredbo Sveta (EGS) št. 1210/90 
o ustanovitvi Evropske agencije za okolje 
in Evropskega okoljskega informacijskega 
in opazovalnega omrežja.

d) države, ki so postale članice Evropske 
agencije za okolje v skladu z Uredbo Sveta 
(ES) št. 993/1999 z dne 29. aprila 1999, ki 
spreminja Uredbo Sveta (EGS) št. 1210/90 
o ustanovitvi Evropske agencije za okolje 
in Evropskega okoljskega informacijskega 
in opazovalnega omrežja.
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Tako sodelovanje poteka v skladu s pogoji, 
določenimi v ustreznih dvo- in 
večstranskih sporazumih, ki navajajo 
splošna načela za sodelovanje v programih 
Unije.

Tako sodelovanje poteka v skladu s pogoji, 
določenimi v Sklepu 2001/822/ES ter 
ustreznih dvo- in večstranskih sporazumih, 
ki navajajo splošna načela za njihovo 
sodelovanje v programih Unije.

Or. fr

Obrazložitev

Čeprav čezmorske države in ozemlja spadajo v področje zunanjega delovanja Unije, so lahko 
tudi del držav članic EU. Poleg tega imajo izjemno biotsko raznovrstnost, ki jo mora Unija 
ohraniti in zaščiti. Zato je pomembno, da zanje v okviru tega programa veljajo enaki pogoji 
kot za druge države članice Unije.

Predlog spremembe 12

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 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), pri lokalnem 
razvoju, ki ga zagotavljajo lokalni akterji,
in lokalne razvojne strategije, navedene v 
členih 28 in 29 Uredbe (EU) št. ............. 
(uredba o splošnih določbah), 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 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 
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bodo na nacionalni in regionalni ravni 
omogočali usklajevanje med programom 
LIFE in drugimi skladi iz Uredbe (EU) 
št. XXX/xxxx (uredba o splošnih 
določbah).

Or. fr

Obrazložitev

Če se bodo integrirani projekti in drugi skladi v okviru celostnega pristopa, opredeljenega v 
členih 28 in 29 uredbe o splošnih določbah, upoštevali dovolj zgodaj, bo mogoče doseči 
optimalne sinergije pri izvajanju ciljev programa LIFE v okviru regionalnih razvojnih 
strategij.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija prav tako zagotovi skladnost in 
sinergije ter prepreči prekrivanje med 
programom LIFE in drugimi politikami in 
instrumenti Unije, predvsem s pobudo 
Obzorje 2020 in tistimi v okviru zunanjih 
ukrepov Unije.

4. Komisija prav tako zagotovi skladnost in 
sinergije ter prepreči prekrivanje med 
programom LIFE in drugimi politikami in 
instrumenti Unije, predvsem s pobudo 
Obzorje 2020 in tistimi v okviru zunanjih 
ukrepov Unije, zlasti v okviru evropske 
sosedske in širše sosedske politike ali 
upravljanja skupnih morskih, rečnih ali 
gorskih območij.

Or. fr

Obrazložitev
Poudariti je treba potrebo po usklajevanju na področju zunanjega delovanja, tako da bi bile 
zajete vse sosedne države EU, ki so že vključene v politiko sodelovanja pri upravljanju 
regionalnih območij.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Tehnična pomoč za projekte mora 
vključevati finančno podporo prek 
donacij, ki se dodelijo kandidatkam za 
oblikovanje integriranih projektov, 
predvsem pa mora zagotavljati, da bodo ti 
projekti skladni s tehničnimi in 
finančnimi zahtevami ter da bodo 
spoštovali roke iz programa LIFE in 
programov, navedenih v odstavku 3.

Or. fr

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 15

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.

Or. fr
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Predlog spremembe 16

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

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

Or. fr

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 17

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.

Or. fr
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 11 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpora nadaljnjega razvoja, izvajanja 
in vodenja omrežij Natura 2000, ki je 
vzpostavljeno v členu 3 
Direktive 92/43/EGS, predvsem uporaba, 
razvoj, preskušanje in ponazoritev 
integriranih pristopov za izvajanje 
prednostnih okvirov ukrepanja, navedenih 
v členu 8 Direktive 92/43/EGS;

(b) podpora nadaljnjega razvoja, izvajanja 
in vodenja omrežij Natura 2000, ki je 
vzpostavljeno v členu 3 
Direktive 92/43/EGS, predvsem uporaba, 
razvoj, preskušanje in ponazoritev 
integriranih pristopov za izvajanje 
prednostnih okvirov ukrepanja, 
oblikovanih po načelih iz člena 8
Direktive 92/43/EGS;

Or. fr

Predlog spremembe 19

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. fr

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vsaj 75 % proračunskih sredstev iz 
programa LIFE mora biti namenjenih za 
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finančne instrumente in donacije za 
projekte.

Or. fr

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 21

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;

Or. fr

Obrazložitev

Enaka kot v predlogu spremembe 13.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – alinea 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, navedeni v 
točki (d) člena 18, morajo biti dostopni, pri 
njih sodelujejo zainteresirane strani, kjer je 
to ustrezno, spodbujajo pa tudi
usklajevanje z drugimi viri financiranja 
Unije in njihovo mobilizacijo. 

Or. fr
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Predlog spremembe 23

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 projektov, 
navedenih v točkah (d) in (f) člena 18, 
75 % upravičenih stroškov;

– najvišja stopnja sofinanciranja v najbolj 
oddaljenih regijah, kot so opredeljene v 
členu 349 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ter v otoških, gorskih in 
najsevernejših regijah z zelo nizko gostoto 
prebivalstva, kot so naštete v členu 174, za 
projekte iz člena 18(a), (b), (c),(e), (f), (g) 
in (h) 60 % upravičenih stroškov ter 85 % 
za projekte iz člena 18(d).

Or. fr

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.
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. DDV se šteje kot upravičen strošek za 
projekte, navedene v členu 18, če ga v 
skladu s členom 13 Direktive 2006/112/ES 
plača končni upravičenec in če po 
veljavni nacionalni zakonodaji o DDV ni 
povračljiv. Vsem zahtevkom za 
upravičenost stroškov morajo biti 
priložena ustrezna dokazila pristojnih 
revizijskih organov ali organov za 
potrjevanje v državah članicah.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog Komisije, da se stroški DDV ne bi šteli za upravičene, bi utegnil povzročiti, da bi bilo 
veliko morebitnih upravičencev izključenih iz programa LIFE, povzročil pa bi tudi neenako 
obravnavanje v državah članicah zaradi različnih stopenj DDV in različnih možnosti za 
povračilo DDV. Poleg tega bi s to spremembo spodbudili, da bi se izvajalo manj dejavnosti, 
ki ustvarjajo DDV, na primer ukrepi razširjanja in ukrepi za večjo prepoznavnost (seminarji, 
tiskanje gradiva itd.).

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Izdatki, povezani s stroški za zaposlene 
za nedoločen čas, se lahko štejejo za 
upravičene stroške, če so povezani z  
dejavnostmi v zvezi z izvajanjem projekta.

Or. fr
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Obrazložitev

Komisija v obrazložitvenem memorandumu k uredbi predlaga omejitev upravičenosti stroškov 
za zaposlene za nedoločen čas, ki niso zaposleni posebej za projekt, ali njihovo izključitev iz 
upravičenih stroškov, da bi zmanjšali težave spremljanja in poročanja. 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.


