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Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. novembra 2013 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 19. julija 20122,

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 17. julija 2013, da bo odobril 
stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije,

– 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 in Odbora za 
regionalni razvoj (A7-0294/2012),

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

2. upošteva izjavi Komisije, priloženi k tej resoluciji;

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

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 21. novembra 2013 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 614/2007

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 1293/2013.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

IZJAVI KOMISIJE

Najvišji znesek, ki se lahko dodeli enemu integriranemu projektu

Komisija pripisuje velik pomen zagotavljanju sorazmerne porazdelitve sredstev med integrirane 

projekte, da bi jih financirala čim več in zagotovila njihovo uravnoteženo porazdelitev med 

vsemi državami članicami. V zvezi s tem bo Komisija pri obravnavi osnutka delovnega 

programa s člani odbora za program LIFE predlagala najvišji znesek, ki se lahko dodeli enemu 

integriranemu projektu. Ta predlog bo predložen kot del metodologije za izbiro projektov, ki jo 

je treba sprejeti kot del večletnega delovnega programa.

Stanje financiranja biotske raznovrstnosti v čezmorskih državah in ozemljih

Komisija pripisuje velik pomen varstvu okolja in biotske raznovrstnosti v čezmorskih državah 

in ozemljih, kot je razvidno iz predloga Sklepa o pridružitvi čezmorskih držav, ki zajema ta 

sektorja na področjih sodelovanja med Evropsko unijo ter čezmorskimi državami in ozemlji ter 

opredeljuje različne ukrepe, ki bi jih v zvezi s tem lahko financirala Evropska unija.

Pripravljalni ukrep BEST je bil uspešna pobuda, ki so jo sprejeli čezmorske države in ozemlja 

ter ki je prinesla oprijemljive rezultate za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve. Ker se 

BEST končuje, se Komisija nagiba k njegovemu nadaljevanju v okviru enega od novih 

instrumentov, in sicer programa o svetovnih javnih dobrinah in izzivih v okviru instrumenta za 

razvojno sodelovanje.

Ta posebna možnost za financiranje biotske raznovrstnosti v čezmorskih državah in ozemljih bo 

dopolnjena z možnostmi iz člena 6 programa LIFE za obdobje 2014–2020.


