
 

AM\1171707SK.docx  PE631.575v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.12.2018 A8-0397/81 

Pozmeňujúci návrh  81 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Na základe posúdení vplyvu 

právnych predpisov týkajúcich sa čistej 

energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov 

Únie v oblasti energetiky do roku 2030 

budú v období rokov 2021 – 2030 potrebné 

ďalšie investície vo výške 177 miliárd 

EUR ročne. Najväčšie medzery sa týkajú 

investícií do dekarbonizácie budov 

(energetická efektívnosť a obnoviteľné 

zdroje energie malého rozsahu), kde je 

potrebné sústrediť kapitál do projektov, 

ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. 

Jedným z cieľov podprogramu Prechod na 

čistú energiu je budovanie kapacít na 

rozvoj a zoskupovanie projektov, čím sa 

podporí čerpanie finančných prostriedkov 

z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a urýchlia sa investície do čistej 

energie, a to aj s využitím finančných 

nástrojov poskytovaných v rámci 

Programu InvestEU. 

(9) Na základe posúdení vplyvu 

právnych predpisov týkajúcich sa čistej 

energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov 

Únie v oblasti energetiky do roku 2030 

budú v období rokov 2021 – 2030 potrebné 

ďalšie investície vo výške 177 miliárd 

EUR ročne. Najväčšie medzery sa týkajú 

investícií do dekarbonizácie budov 

(energetická efektívnosť a obnoviteľné 

zdroje energie malého rozsahu), kde je 

potrebné sústrediť kapitál do projektov, 

ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. 

Jedným z cieľov podprogramu Prechod na 

čistú energiu je budovanie kapacít na 

rozvoj a zoskupovanie projektov, a to aj s 

podporou komunít vyrábajúcich energiu z 

obnoviteľných zdrojov, čím sa rovnako 

podporí čerpanie finančných prostriedkov 

z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a urýchlia sa investície do energie z 

obnoviteľných zdrojov energie a 

energetickej efektívnosti, a to aj s využitím 

finančných nástrojov poskytovaných 

v rámci Programu InvestEU. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/82 

Pozmeňujúci návrh  82 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14a) Spoločná poľnohospodárska 

politika zohráva rozhodujúcu úlohu v 

súvislosti s cieľmi Únie v oblasti klímy a 

biodiverzity. Napriek opakovaným výzvam 

Európskeho parlamentu a 

zainteresovaných strán vrátane platformy 

REFIT Európska komisia zatiaľ 

nevykonala kontrolu vhodnosti SPP. 

Kontrola vhodnosti smernice o vtákoch a 

smernice o biotopoch zdôraznila na 

druhej strane znepokojujúci pokles 

druhov a biotopov spojený s 

poľnohospodárstvom a zdôraznila 

potrebu zlepšiť súdržnosť SPP s 

príslušnými cieľmi Únie v oblasti prírody 

a biodiverzity. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/83 

Pozmeňujúci návrh  83 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Tento program odráža dôležitosť 

riešenia otázky zmeny klímy v súlade so 

záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a 

ciele Organizácie Spojených národov v 

oblasti udržateľného rozvoja a prispeje tým 

k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k 

plneniu celkového cieľa, podľa ktorého sa 

má 25 % rozpočtových výdavkov EÚ 

použiť na podporu cieľov v oblasti klímy. 

Očakáva sa, že prostredníctvom akcií 

v rámci tohto programu LIFE sa 61 % 

celkového finančného krytia programu 

použije na ciele v oblasti klímy. Počas 

prípravy a implementácie programu LIFE 

sa budú zisťovať relevantné akcie, ktoré sa 

následne prehodnotia v kontexte 

príslušných hodnotení a postupov 

preskúmania. 

(24) Tento program odráža dôležitosť 

riešenia otázky zmeny klímy v súlade so 

záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a 

ciele Organizácie Spojených národov v 

oblasti udržateľného rozvoja a prispeje tým 

k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k 

plneniu celkového cieľa, podľa ktorého sa 

má najmenej 50 % rozpočtových 

výdavkov EÚ použiť na podporu cieľov v 

oblasti klímy. Očakáva sa, že 

prostredníctvom akcií v rámci tohto 

programu LIFE sa aspoň 61 % celkového 

finančného krytia programu použije na 

ciele v oblasti klímy. Počas prípravy 

a implementácie programu LIFE sa budú 

zisťovať relevantné akcie, ktoré sa 

následne prehodnotia v kontexte 

príslušných hodnotení a postupov 

preskúmania. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/84 

Pozmeňujúci návrh  84 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Finančné krytie na implementáciu 

programu LIFE na obdobie rokov 2021 –

 2027 má výšku 5 450 000 000 EUR 

v bežných cenách. 

1. Finančné krytie na implementáciu 

programu LIFE na obdobie 2021 – 2027 

dosahuje prinajmenšom 1 % celkového 

rozpočtu Únie na toto obdobie, ale nie 

menej ako 6 442 000 000 EUR v cenách z 

roku 2018 (7 272 000 000 EUR v bežných 

cenách). 

Or. en 



 

AM\1171707SK.docx  PE631.575v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.12.2018 A8-0397/85 

Pozmeňujúci návrh  85 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Zabezpečí sa súdržnosť a koordinácia 

medzi programom a inými programami 

Únie, okrem iného tak, že sa začlenia 

príslušné ciele Únie v oblasti prírody a 

biodiverzity do všetkých programov Únie. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/86 

Pozmeňujúci návrh  86 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Najmenej 81 % rozpočtových 

prostriedkov uvedených v článku 5 sa 

pridelí na projekty podporované formou 

grantov alebo prípadne prostredníctvom 

finančných nástrojov. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/87 

Pozmeňujúci návrh  87 

Benedek Jávor 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Grantmi na prevádzku sa podporuje 

fungovanie neziskových subjektov, ktoré 

sú zapojené do tvorby, vykonávania 

a presadzovania právnych predpisov 

a politiky Únie a ktoré pôsobia najmä 

v oblasti životného prostredia alebo 

ochrany klímy vrátane prechodu na čistú 

energiu. 

5. Grantmi na prevádzku sa podporuje 

fungovanie neziskových subjektov, ktoré 

sú zapojené do tvorby, vykonávania 

a presadzovania právnych predpisov 

a politiky Únie a ktoré pôsobia najmä 

v oblasti životného prostredia alebo 

ochrany klímy vrátane prechodu na čistú 

energiu. Bez toho, aby bol dotknutý článok 

17, predstavuje maximálna miera 

spolufinancovania zo strany Únie 

zameraného na granty na prevádzku 70 % 

oprávnených nákladov. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/88 

Pozmeňujúci návrh  88 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) projekty financované v rámci 

programu LIFE nebránia vo vykonávaní 

cieľov v oblasti životného prostredia, 

klímy alebo príslušných cieľov v oblasti 

čistej energie programu LIFE a, ak je to 

možné, podporuje sa prostredníctvom nich 

využívanie zeleného verejného 

obstarávania; 

a) projekty financované v rámci 

programu LIFE uplatňujú preskúmanie z 

hľadiska trvalej udržateľnosti a 

biodiverzity, a to s cieľom nebrániť vo 

vykonávaní cieľov v oblasti životného 

prostredia, klímy alebo príslušných cieľov 

v oblasti čistej energie programu LIFE a, 

ak je to možné, podporuje sa 

prostredníctvom nich využívanie zeleného 

verejného obstarávania; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/89 

Pozmeňujúci návrh  89 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) uprednostňujú sa projekty, ktoré 

poskytujú súvisiace prínosy a podporujú 

synergie medzi podprogramami uvedenými 

v článku 4; 

b) uprednostňujú sa projekty, ktoré 

poskytujú súvisiace prínosy a podporujú 

synergie medzi podprogramami uvedenými 

v článku 4; vzťahuje sa to najmä na 

projekty v oblasti klímy, ktoré podporujú 

riešenia inšpirované prírodou; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/90 

Pozmeňujúci návrh  90 

Benedek Jávor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia pravidelne monitoruje 

začleňovanie cieľov v oblasti klímy 

a biodiverzity vrátane objemu výdavkov 

a podáva o tom správy. Prínos tohto 

nariadenia k cieľu venovať 25 % 

celkového rozpočtu na dosiahnutie cieľov 

v oblasti klímy sa sleduje prostredníctvom 

systému markerov Únie pre oblasť klímy. 

Výdavky súvisiace s biodiverzitou sa 

sledujú s použitím osobitného súboru 

markerov. Tieto metódy sledovania sa 

použijú na kvantifikovanie viazaných 

rozpočtových prostriedkov, ktoré majú 

prispieť k cieľom v oblasti klímy 

a biodiverzity v rámci viacročného 

finančného rámca na obdobie rokov 2021 –

 2027 na primeranej úrovni rozčlenenia. 

Výdavky sa vykazujú ročne vo vyhlásení 

o rozpočte programu. Správy o prínose 

programu LIFE k cieľom Únie v oblasti 

klímy a biodiverzity sa podávajú 

pravidelne v kontexte hodnotení a výročnej 

správy. 

4. Komisia pravidelne monitoruje 

začleňovanie cieľov v oblasti klímy 

a biodiverzity vrátane objemu výdavkov 

a podáva o tom správy. Prínos tohto 

nariadenia k cieľu venovať najmenej 50 % 

celkového rozpočtu na dosiahnutie cieľov 

v oblasti klímy sa sleduje prostredníctvom 

systému markerov Únie pre oblasť klímy. 

Výdavky súvisiace s biodiverzitou sa 

sledujú s použitím osobitného súboru 

markerov. Tieto metódy sledovania sa 

použijú – a to ex ante aj ex post, 

kombinujúc pritom prístupy zhora nadol a 

zdola nahor – na kvantifikovanie 

viazaných rozpočtových prostriedkov, 

ktoré majú prispieť k cieľom v oblasti 

klímy a biodiverzity v rámci viacročného 

finančného rámca na obdobie rokov 2021 –

 2027 na primeranej úrovni rozčlenenia. 

Výdavky sa vykazujú ročne vo vyhlásení 

o rozpočte programu. Správy o prínose 

programu LIFE k cieľom Únie v oblasti 

klímy a biodiverzity sa podávajú 

pravidelne v kontexte hodnotení a výročnej 

správy. 

Or. en 

 


