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Zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2013 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu 
(LIFE) (COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0874),

- s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 192 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0498/2011),

- s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

- s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. dubna 
20121,

- s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 19. července 20122,

- s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 17. července 2013 zavázal schválit 
postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské 
unie,

- s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na 
stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro 
regionální rozvoj (A7-0294/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. bere na vědomí prohlášení Komise připojená k tomuto usnesení;

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním 
parlamentům.

1 Úř. věst. C 191, 29.6.2012, s. 111.
2 Úř. věst. C 277, 13.9.2012, s. 61.
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Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 21. listopadu 2013 k přijetí 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 o zřízení programu pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 
odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1293/2013.)



PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ KOMISE

Maximální částka, kterou může obdržet jediný integrovaný projekt

Komise přikládá velký význam tomu, aby se zajistilo vyrovnané rozdělení prostředků mezi 
integrované projekty s cílem financovat co možná nejvíce těchto projektů a zajistit vyvážené 
rozdělení integrovaných projektů mezi všechny členské státy. V této souvislosti Komise navrhne v 
průběhu diskuze o návrhu pracovního programu se členy výboru LIFE maximální částku, kterou 
může získat jediný integrovaný projekt. Tento návrh bude předložen jako součást metodiky pro 
výběr projektů, která má být přijata v rámci víceletého pracovního programu.

Stav financování biologické rozmanitosti v zámořských zemích a územích

Komise považuje ochranu životního prostředí a biologické rozmanitosti v zámořských zemích 
a územích za velmi důležitou. Svědčí o tom návrh rozhodnutí o přidružení zámoří, ve kterém jsou 
tato dvě odvětví zahrnuta do oblasti spolupráce mezi Evropskou unií a zámořskými zeměmi a 
územími a který uvádí různá opatření, jež by v této souvislosti mohla být způsobilá pro financování 
Evropskou unií.

Přípravné opatření BEST byla úspěšná iniciativa, kterou převzaly zámořské země a území a která 
biologické rozmanitosti a ekosystémovým službám prospěla konkrétními výsledky. Jelikož 
iniciativa BEST končí, zvažuje Komise její pokračování v rámci jednoho z nových nástrojů, 
konkrétně programu pro globální veřejné statky a výzvy, jenž je součástí nástroje pro rozvojovou 
spolupráci.

Tuto zvláštní možnost financování biologické rozmanitosti v zámořských zemích a územích doplní 
možnosti financování podle článku 6 programu LIFE na období 2014–2020.


