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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o finančnom nástroji pre životné 
prostredie (LIFE+)
(KOM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2004)0621)1,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 a článok 175 odsek 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0127/2004),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru 
pre priemysel, výskum a energetiku(A6-0000/2005),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

(2) Keďže tieto programy Spoločenstva 
nepokrývajú všetky potreby financovania 
v oblasti životného prostredia, dôležité je 
podporovať politiku a právo Spoločenstva 
v oblasti životného prostredia 
a predovšetkým priority 6. akčného 
programu pre životné prostredie.

(2) Keďže tieto programy Spoločenstva 
zďaleka nepokrývajú všetky potreby 
financovania v oblasti životného 
prostredia, dôležité je podporovať politiku 
a právo Spoločenstva v oblasti životného 
prostredia a predovšetkým priority 6. 
akčného programu pre životné prostredie 
a tým  prispievať k trvalo udržateľnému 
rozvoju.

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Keďže programy uvedené v odseku 1 nie sú špecificky zamerané na ochranu životného 
prostredia, je nutné špecifikovať rozsah chýbajúcich financií v spojení s potrebami. Na druhej 
strane je dôležité zdôrazniť a pripomenúť význam koordinovanej stratégie pre trvalo 
udržateľný rozvoj tak, ako ju Európska rada definovala v roku 2001 v Göteborgu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2a (nové)

(2a) Medzi týmito prioritami je uvedený aj 
cieľ zastaviť stratu biologickej 
rozmanitosti do roku 2010 a nutnosť 
zachovať prírodné oblasti významné pre 
Spoločenstvo. Úsilie vynaložené na 
definíciu a označenie chránených území 
Natura 2000 si vyžaduje monitorovanie 
a trvalú podporu, najmä riadeniu 
zvažovaných lokalít, aby prispeli k už 
uvedeným cieľom. Sústava Natura 2000 
je upravená smernicou z 2. apríla 1979 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva 
(„smernica o vtákoch")1 a smernicou 
z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a, voľne žijúcich živočíchov 
a voľne rastúcich rastlín („smernica 
o biotopoch“)2, ktorá vo svojom článku 8 
povoľuje spolufinancovanie členskými 
štátmi a Európskou úniou.

1 Ú. v. ES č. L 103 z 25.4.1979, s.1.
2 Ú. v. ES č. L 206 z 22.7.1992, s.7.

Odôvodnenie

Dôležité je pripomenúť, že environmentálna politika Spoločenstva zahŕňa definíciu, ale aj 
riadenie chránených území Natura 2000. Táto sústava má totiž podstatný význam pre 
dosiahnutie cieľov týkajúcich sa znižovania biologickej rozmanitosti do roku 2010. Preto 
treba špecifikovať nevyhnutnosť toho, aby v novom programe LIFE+ bola záruka, že Natura 
2000 dokáže nájsť primerané prostriedky na svoju realizáciu a na svoje pokračovanie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 2b (nové)
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(2b) V Malahide v máji roku 2004 sa 
členské štáty dohodli, že sa musia zaviesť 
opatrenia, ktoré zabezpečia adekvátne 
a garantované spolufinancovanie 
Spoločenstva sústavy Natura 2000. 
Komisia odhadla ročné náklady 
vynaložené na riadenie sústavy Natura 
2000 na 6,1 miliárd EUR za rok bez toho, 
aby brala do úvahy chránené morské 
oblasti. Tento údaj je veľmi 
pravdepodobne podhodnotený v rámci 
celkových nákladov, a preto by sa malo 
o ňom uvažovať ako o minimálnej 
nevyhnutnej výške nákladov. 

Odôvodnenie

Dáva dôvod pre zvýšenie výšky rozpočtu, ktorý sa spája so zahrnutím riadenia sústavy 
Natura 2000 do cieľov nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 2c (nové)

(2c) Mimovládne environmentálne 
organizácie zohrávajú dôležitú úlohu pri 
budovaní štruktúr demokratickej 
a občianskej spoločnosti a pri zastupovaní 
záujmov budúcich generácií 
a zabezpečovaní čistého a zdravého 
životného prostredia v rámci 
rozhodovacieho procesu v Európe.
Mimovládne environmentálne organizácie 
majú svoje zastúpenie v odborných 
skupinách, v prípravných a realizačných 
výboroch, pričom znamenajú významný 
prínos do európskej politiky, programov 
a iniciatív a zabezpečujú potrebnú 
rovnováhu vo vzťahu k záujmom iných 
aktérov v oblasti ochrany životného 
prostredia. Berúc do úvahy požiadavku na 
mimovládne organizácie, aby prispievali 
a vyjadrovali sa k rastúcemu rozsahu 
politických oblastí a nárastu počtu 
oprávnených mimovládnych organizácií 
a sietí v dôsledku predchádzajúceho 
a budúceho rozširovania, celková 
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dostupná výška sumy na podporu 
mimovládnych environmentálnych 
organizácií, ktoré aktívne pôsobia na 
európskej úrovni, by mala ďalej vzrastať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 3a (nové)

(3a) Záverečná správa o Financovaní 
sústavy Natura 2000, ktorú vypracovala 
pracovná skupina odborníkov o článku 8 
Smernice o ochrane prírodných biotypov 
a voľne žijúcej fauny a flóry vypracovanej 
v roku 2001, odporúča, aby, skrátene,
„v rámci financovania sústavy LIFE-
Nature došlo k významnému zvýšeniu 
prostriedkov, a aby činnosť tohto nástroja 
bola zjednodušená a ľahko aplikovateľná 
v rámci podporovania potrieb 
kapitálových investícií širokej škály 
chránených území  sústavy Natura 2000“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 4

(4) V dôsledku toho sa podpora z titulu 
tohto nariadenia musí sústrediť na 
vypracovanie, uskutočňovanie, kontrolu 
a vyhodnocovanie politiky a práva 
v oblasti životného prostredia, a na ich 
komunikáciu a šírenie v celej EÚ.

(4) V dôsledku toho sa podpora z titulu 
tohto nariadenia musí sústrediť na 
vypracovanie, uskutočňovanie, kontrolu 
a vyhodnocovanie politiky a práva 
v oblasti životného prostredia vo všetkých 
európskych politikách, a na ich 
komunikáciu a šírenie v celej EÚ.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zdôrazňuje nevyhnutnosť toho, aby bolo životné 
prostredie zakomponované do všetkých odvetvových politík Spoločenstva prierezovým 
spôsobom, ako to špecifikovala Európska rada v júni 1998 v Cardiffe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 8

(8) Treba však zabezpečiť plynulý prechod 
a naďalej dohliadať na činnosti 

(8) Treba však zabezpečiť plynulý prechod 
a naďalej dohliadať na činnosti 
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financované v rámci súčasných programov 
a podrobiť ich finančnej kontrole potom, 
ako programy vypršia.

financované v rámci súčasných programov 
a podrobiť ich finančnej kontrole 
a kvalitatívnemu vyhodnoteniu potom, ako 
programy vypršia.

Odôvodnenie

Finančná kontrola nestačí na to, aby bolo dobre vidieť efektivitu akcií financovaných 
z programu LIFE+; kvalitatívne vyhodnotenie umožní poskytnúť ucelenejší obraz o 
financovaných činnostiach a kompletnejšie hodnotenie ich dosahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 12

(12) Členské štáty postupujúce jednotlivo 
nemôžu dostatočným spôsobom dosiahnuť 
ciele 6. akčného programu pre životné 
prostredie, ktoré boli prijaté na úrovni 
Spoločenstva. To je dôvod, prečo je 
podpora Spoločenstva opodstatnená, za 
podmienky, že neprekročí nevyhnutnú 
mieru na dosiahnutie týchto cieľov,

(12) Členské štáty postupujúce jednotlivo 
nemôžu dostatočným spôsobom dosiahnuť 
ciele 6. akčného programu pre životné 
prostredie, ktoré boli prijaté na úrovni 
Spoločenstva. To je dôvod, prečo je 
podpora Spoločenstva nevyhnutná: 
Európska únia bude zodpovedať za 
uskutočňovanie a presadzovanie politiky 
Spoločenstva v oblasti životného 
prostredia.

Odôvodnenie

Ochrana životného prostredia sa nemôže zastaviť na hraniciach, pretože životné prostredie je 
nadnárodná otázka. Účinná a ambiciózna environmentálna politika teda musí byť 
predovšetkým politikou Spoločenstva: nie je iba nutná, „opodstatnená“, ale tiež životne 
dôležitá. Práve preto si Európska únia musí ponechať  zodpovednosť za jej uskutočňovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 1 odsek 2

Všeobecným cieľom LIFE+ je prispieť 
k rozvoju a uskutočňovaniu politiky 
Spoločenstva v oblasti životného prostredia 
a environmentálneho práva ako príspevku 
k podpore trvalo udržateľného rozvoja.

Všeobecným cieľom LIFE+ je prispieť k 
riadeniu chránených území Natura 2000 
a k rozvoju a uskutočňovaniu politiky 
Spoločenstva v oblasti životného prostredia 
a environmentálneho práva ako hybnej sily 
na podporu trvalo udržateľného rozvoja, v 
rámci ktorého je životné prostredie 
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jedným z troch pilierov.

Odôvodnenie

Zahŕňa spolufinancovanie riadenia chránených území sústavy Natura 2000 ako cieľ  
nariadenia pre sústavu LIFE+.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 1 odsek 3 zarážka 2

- k stabilizácii koncentrácií plynov so 
skleníkovým efektom v ovzduší na úrovni, 
ktorá zabráni nebezpečnej antropickej 
interferencii s klimatickým systémom,

- k drastickému zníženiu plynov so 
skleníkovým efektom v ovzduší, aby sa 
dosiahla ich stabilizácia na úrovni, ktorá 
zabráni nebezpečnej antropickej 
interferencii s klimatickým systémom 
a zneškodní tak možné ekonomické, 
sociálne a environmentálne otrasy.

Odôvodnenie

Cieľ musí byť ambicióznejší než obyčajná „stabilizácia“ koncentrácií plynov so skleníkovým 
efektom. Budúca klimatická kríza, zmeny, ktoré už prebiehajú, nás nútia stanoviť ciele 
zamerané na drastické zníženie emisií. Jedine takto budeme môcť zastaviť ekonomické, 
sociálne a environmentálne otrasy súvisiace s klimatickými zmenami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 1 odsek 3 zarážka 3

- k ochrane, uchovaniu, oživeniu 
a zlepšeniu fungovania prírodných 
systémov, prirodzených biotopov, voľne 
žijúcej flóry a fauny s cieľom zastaviť 
premenu krajiny na púšť a znižovanie 
biologickej rozmanitosti,

- k ochrane, uchovaniu, oživeniu 
a zlepšeniu fungovania prírodných 
prostredí, prirodzených biotopov, voľne 
žijúcej flóry a fauny, predovšetkým 
v chránených územiach sústavy Natura 
2000, s cieľom zastaviť premenu krajiny na 
púšť a znižovanie biologickej rozmanitosti,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 1 odsek 3 zarážka 5

- na vytvorenie strategických prístupov 
k vypracovaniu, uskutočňovaniu 

- na vytvorenie strategických prístupov 
k vypracovaniu, uskutočňovaniu 
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a integrácii politík, predovšetkým s cieľom 
zlepšiť riadenie životného prostredia 
a zlepšiť o ňom povedomie.

a integrácii politík, predovšetkým s cieľom 
zlepšiť riadenie životného prostredia, 
informovať, zlepšiť o ňom povedomie 
a viac presviedčať o právach 
a povinnostiach, o nákladoch a ziskoch, 
o pridanej hodnote, ktorú životné 
prostredie predstavuje v odvetvových 
politikách.

Odôvodnenie

Dôležité je, aby európsky občan dostával viac informácií, aby bola jasnejšia pridaná hodnota 
životného prostredia pre všetky európske odvetvové politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 1 odsek 3 zarážka 5a (nová)

- zvýšiť účasť európskych občanov na 
dosahovaní environmentálnych cieľov.

Odôvodnenie

Občania by nemali byť iba zapájaní do realizácie cieľov v oblasti životného prostredia, musia 
mať aj možnosť hrať aktívnu úlohu: program LIFE+ musí štrukturálne alebo finančne 
podporovať ich angažovanosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 2 odsek 1 pododsek 1

Na podporu realizácie cieľov v oblasti 
životného prostredia, ktoré sú uvedené 
v článku 1, bude LIFE+ obsahovať dve 
časti.

Na podporu realizácie cieľov v oblasti 
životného prostredia, ktoré sú uvedené 
v článku 1, bude LIFE+ obsahovať tri 
časti.

Odôvodnenie

Jedna časť určená na „Riadenie sústavy Natura 2000“ sa pridáva v článku 2. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 2 odsek 1 pododsek 1a (nový)
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Časť „Riadenie sústavy Natura 2000“: 
- prispeje k označovaniu chránených 
území Natura 2000, k tvorbe ich sústavy 
a k zmene s tým súvisiacich postupov 
a poznatkov; 
- prispeje k riadeniu týchto chránených 
území v súlade s realizáciou smernice 
79/409/EHS a smernice 92/43/EHS, čím 
prispeje k dosiahnutiu stanovených cieľov 
zameraných na zastavenie straty 
biologickej rozmanitosti do roku 2010.

Odôvodnenie

Časť „Riadenie sústavy Natura 2000“ umožňuje opätovne zahrnúť do programu LIFE+ 
tvorbu a riadenie chránených území Natura 2000. Dôležité je totiž zabezpečiť, aby bolo toto 
riadenie spolufinancované Európskou úniou a členskými štátmi, pretože významne prispieva k 
znižovaniu straty biologickej rozmanitosti, čo je cieľ stanovený Úniou na rok 2010. Táto 
sústava sa opiera o smernicu o vtákoch a o smernicu o biotopoch a jej udržanie je ohrozené 
tým, že Komisia nepredložila žiaden návrh, ktorý by zabezpečil skutočné financovanie, aj keď 
je ustanovené v článku 8 Smernice 92/43/EHS. Táto nová časť teda umožní zabezpečiť, aby 
mala Natura 2000 v budúcom európskom rozpočte primerané financovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 2 odsek 1 pododsek 2 zarážka 1

- prispeje k vypracovaniu a preukázaniu 
inovačných prístupov a nástrojov pre 
politiky;

- prispeje k vypracovaniu a preukázaniu 
inovačných prístupov a nástrojov pre 
politiky, a pritom poukáže na ich pridanú 
hodnotu pre životné prostredie;

Odôvodnenie

Dôležité je, aby vyzdvihnuté prístupy a nástroje boli jasne prospešné a aby predstavovali 
kvalitatívny prínos v zmysle ochrany životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 2 odsek 1 pododsek 2 zarážka 5

- poskytne podporu pre lepšie riadenie 
životného prostredia, vyššiu účasť 
zainteresovaných strán, najmä 
mimovládnych organizácií, na 

- poskytne podporu pre lepšie riadenie 
životného prostredia, vyššiu účasť 
zainteresovaných strán, najmä 
mimovládnych organizácií, na 
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konzultáciách a uskutočňovaní politík. konzultáciách a uskutočňovaní európskych
politík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 2 odsek 1 pododsek 3 zarážka 1a (nová)

- ozrejmí prospech plynúci z takého 
prístupu pre odvetvové politiky, a tak 
prispeje k väčšej priehľadnosti koncepcie 
trvalo udržateľného rozvoja;

Odôvodnenie

Nevyhnutné je, aby občania boli informovaní o prospechu, ktorý plynie zo zohľadnenia 
životného prostredia v odvetvových politikách Európskej únie, a všeobecnejšie o prínose 
environmentálnej politiky Spoločenstva pre trvalo udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 2 odsek 1 pododsek 3 zarážka 2

- poskytne podporu sprievodným 
opatreniam (informovanosť, komunikačné 
akcie a kampane, konferencie atď.)

- poskytne podporu sprievodným 
opatreniam (informovanosť, komunikačné 
akcie a kampane, konferencie atď.), ktoré 
prinášajú európsku pridanú hodnotu.

Odôvodnenie

Keďže je financovanie obmedzené, vybrané akcie sa musia zamerať na priority a mať jasnú 
pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 3 odsek 2a (nový)

2a Dotácie Spoločenstva na riadenie 
chránených území Natura 2000 budú mať 
formu spolufinancovania. 
Spolufinancovanie nákladov súvisiacich 
s riadením týchto chránených území 
predstavuje 50 % a maximálne až 75 %. 
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Špecifické kritériá pre chránené územia 
oprávnené na finančný príspevok vyšší 
ako 50 % sú definované vo viacročných 
programoch.

Odôvodnenie

Článok 8 smerníc o vtákoch a o biotopoch, ktoré upravujú sústavu Natura 2000, ustanovuje 
spolufinancovanie členskými štátmi a Európskou úniou. Rovnako ako pri ostatných fondoch 
spolufinancovanie predstavuje 50 % a nesmie prekročiť 75 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 4 odsek 1

1. Na podporu viacročných strategických 
programov, ktoré vypracúva Komisia, bude 
poskytnuté financovanie. Tieto programy 
definujú hlavné ciele, prioritné oblasti 
pôsobenia, typy akcií a očakávané 
výsledky v súvislosti s financovaním 
Spoločenstva, vzhľadom na ciele 
stanovené v článku 1, a podľa možností
budú obsahovať orientačné finančné 
odhady.

1. Na podporu viacročných strategických 
programov, ktoré vypracúva Komisia po 
dohode s Európskym parlamentom, bude 
poskytnuté financovanie. Tieto programy 
definujú hlavné ciele, prioritné oblasti 
pôsobenia, typy akcií a očakávané 
výsledky v súvislosti s financovaním 
Spoločenstva, vzhľadom na ciele 
stanovené v článku 1, a budú obsahovať 
finančné odhady.

Odôvodnenie

Európsky parlament, ktorý ako jediný orgán Spoločenstva priamo zastupuje európskych 
občanov, musí mať prehľad a možnosť zasiahnuť do rozhodovania týkajúceho sa viacročných 
strategických programov LIFE+.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 4 odsek 2a (nový)

2a Viacročné programy sa budú 
schvaľovať v súlade s článkom 251 
Zmluvy o ES. 
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Odôvodnenie

Európsky parlament, ktorý ako jediný orgán Spoločenstva priamo zastupuje európskych 
občanov, musí mať prehľad a možnosť zasiahnuť do rozhodovania týkajúceho sa viacročných 
strategických programov LIFE+.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 4 odsek 3

3. Viacročné a ročné programy sa budú 
schvaľovať v súlade s postupmi uvedenými 
v článku 12. Ak to budú okolnosti 
vyžadovať, bude možné ich v priebehu ich 
doby plnenia upravovať podľa rovnakých 
postupov.

3. Ročné programy sa budú schvaľovať 
v súlade s postupmi uvedenými v článku 
12. Ak to budú okolnosti vyžadovať, bude 
možné ich v priebehu ich doby plnenia 
upravovať podľa rovnakých postupov.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 4 odsek 3a (nový)

3a Financovanie bude poskytnuté na 
podporu mimovládnych organizácií, ktoré 
pôsobia hlavne v oblasti ochrany 
a zhodnocovania životného prostredia na 
európskej úrovni, prostredníctvom dotácií 
prideľovaných na ročnom alebo 
viacročnom základe v súlade 
s ustanoveniami prílohy 3a (novej).

Odôvodnenie

Návrh Komisie neumožňuje mimovládnym organizáciám spoliehať sa na finančnú podporu, 
ktorú by si mohli zákonne nárokovať z dôvodu svojej aktívnej úlohy pri definovaní 
a uskutočňovaní environmentálnych politík. Tento odsek teda umožňuje špecifikovať princíp 
prideľovania prostriedkov pod hlavičkou LIFE+ a zároveň zdôrazňuje nevyhnutnosť 
prihliadnuť v pridelenom rozpočte na realizované rozšírenie (desať nových členských štátov) 
i na budúce rozšírenie (v prvej etape Rumunsko a Bulharsko) Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
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Článok 5 odsek 2

2. Komisia môže rozhodnúť, že časťou 
plnenia rozpočtu poverí vnútroštátne 
verejnoprávne orgány alebo 
súkromnoprávne subjekty, ktoré plnia 
poslanie verejnoprospešnej služby na 
základe článku 54 odseku 2 písm. c) 
finančného nariadenia, podľa kritérií 
v prílohe 3. 

2. S výnimkou výberu projektov 
oprávnených na financovanie z programu 
LIFE+ Komisia môže rozhodnúť, že 
časťou plnenia rozpočtu poverí
vnútroštátne alebo regionálne 
verejnoprávne orgány alebo 
súkromnoprávne subjekty, ktoré plnia 
poslanie verejnoprospešnej služby na 
základe článku 54 odseku 2 písm. c) 
finančného nariadenia, podľa kritérií 
v prílohe 3. Komisia však bude poverená 
jeho sledovaním, potvrdením 
a vyhodnotením, ktoré bude predmetom 
oznamu Európskemu parlamentu.

Odôvodnenie

Komisia si musí ponechať kontrolu výberu projektov oprávnených na financovanie 
z programu LIFE+, pretože ak členské štáty prevezmú toto právo výberu, nebude jestvovať 
žiadna záruka európskej hodnoty projektov, ani potrebnej rovnosti v zaobchádzaní medzi 
potenciálnymi príjemcami v jednotlivých krajinách Európy. Na druhej strane by bolo logické, 
aby sa využili skúsenosti a zručnosti rozvinuté v rámci GR pre životné prostredie Európskej 
komisie pri predchádzajúcich programoch. Dodatok „regionálny“ odkazuje na nevyhnutnosť 
vziať do úvahy jednotlivé vnútroštátne štruktúry v európskych štátoch; je potrebné, aby sa 
regionálne orgány mohli zúčastňovať na tomto procese.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 6 zarážka -1

- vlastníkom a správcom chránených 
území Natura 2000,

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje opätovne zahrnúť financovanie Natura 2000 
do programu LIFE+, pretože špecifikuje, že aj správcovia a vlastníci chránených území môžu 
byť príjemcami financovania. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 8 odsek 1a (nový)

. Komisia zabezpečuje, aby boli zriadené 
zodpovedajúce mechanizmy 
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zabezpečovania koordinácie, počínajúc 
plánovaním až po implementáciu, medzi 
vykonávacími programami a využívaním 
fondov sústavy LIFE+, štrukturálnych 
fondov, Európskych poľnohospodárskych 
fondov pre rozvoj vidieka (European 
Agriculture Funds for Rural Development 
- EAFRD) a Európskeho fondu pre 
rybárstvo (European Fund for Fisheries -
EFF).

Odôvodnenie

Komisia sa musí ubezpečiť, že financovanie dostupné z prostriedkov LIFE+ bude 
koordinované s financovaním z ostatných dostupných štrukturálnych fondov. Je to 
nevyhnutné, aby nedochádzalo k dvojitému čerpaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 9 odsek 1 pododsek 2

Finančný rámec na uplatňovanie tohto 
nástroja je stanovený na 2 190 miliónov 
eur na obdobie od 1. januára 2007 do 31. 
decembra 2013 (sedem rokov) 

Finančný rámec na uplatňovanie tohto 
nástroja je stanovený na 23 190 miliónov 
eur na obdobie od 1. januára 2007 do 31. 
decembra 2013 (sedem rokov).

Odôvodnenie

Vo svojom ozname o financovaní Natura 2000 Komisia odhadla potreby sústavy Natura 2000 
na 6,1 miliardy eur ročne, čo je asi 3 miliardy eur na spolufinancovanie. Keďže programové 
obdobie nového nástroja LIFE+ je 7 rokov, potreby Natura 2000 na roky 2007-2013 teda 
budú 21 miliárd eur, ku ktorým pripočítame súčasne pridelené prostriedky, a dostaneme 
celkovú čiastku rozpočtu 23 190 miliónov eur. I keď tento odhad nákladov na riadenie sústavy 
Natura 2000 môže byť príliš nízky, navrhovaná čiastka je založená na potrebách, ktoré 
Komisia na riadenie chránených území Natura 2000 uznala.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 9 odsek 3

3. Orientačné rozdelenie finančnej podpory 
medzi obe zložky LIFE+ je uvedené 
v prílohe 2. 

3. Orientačné rozdelenie finančnej podpory 
medzi tri zložky LIFE+ je uvedené 
v prílohe 2.
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Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 9 odsek 3a (nový)

3a Ročný rozpočet na podporu 
mimovládnych organizácii na ochranu 
životného prostredia sa bude na základe 
rozpočtu 2005 postupne zvyšovať.

Odôvodnenie

Berúc do úvahy požiadavku, aby mimovládne organizácie prispievali a vyjadrovali sa 
k rastúcej škále politických oblastí a rastu počtu oprávnených neziskových organizácií a sietí 
v dôsledku predchádzajúceho a budúceho rozširovania, celková výška sumy k dispozícii na 
podporu environmentálnych neziskových organizácií, ktoré aktívne pôsobia na európskej 
úrovni, by mala naďalej vzrastať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 13 pododsek 3 

Konečné vyhodnotenie bude uskutočnené 
najneskôr rok pred skončením programu. 
Predložené bude Európskemu parlamentu 
a Rade.

Konečné vyhodnotenie bude uskutočnené 
najneskôr rok pred skončením programu. 
Strednodobé vyhodnotenie i konečné 
vyhodnotenie budú predložené 
Európskemu parlamentu a Rade.

Európsky parlament, ktorý ako jediný orgán Spoločenstva priamo zastupuje európskych 
občanov, musí mať prehľad a možnosť zasiahnuť do hodnotení týkajúcich sa strategických 
programov LIFE+.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha 1 bod 1

Z hľadiska cieľov stanovených v článku 1 Z hľadiska cieľov stanovených v článku 1 
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by financovanie mohlo byť poskytované, 
okrem iného, na podporu zavádzania 
priorít 6. EAP (Environmentálneho 
akčného programu), a to najmä:

sa majú finančné zdroje poskytovať na 
riadenie stanovíšť sústavy Natura 2000 
v Európskej únii, na podporu 
mimovládnych organizácií aktívne 
pôsobiacich predovšetkým v oblasti 
ochrany životného prostredia a na 
podporu zavádzania priorít 6. EAP 
(Environmentálny akčný program), a to 
najmä:

Odôvodnenie

Zahrnutie riadenia sústavy Natura 2000 a financovanie pre mimovládne organizácie 
v programe LIFE+.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha 1 bod 1 zarážka 2

- Príroda a biologická rozmanitosť: sústava 
NATURA 2000 (ktorá dopĺňa nástroje 
politiky týkajúcej sa rozvoja vidieka 
a súdržnosti bez možnosti ich dvojitého 
využitia), predovšetkým inovačné prístupy 
v riadení a plánovaní chránených území 
a v riadení nákladov niektorých 
chránených území, najmä nových lokalít 
alebo lokalít, ktoré nie sú pokryté 
ustanoveniami štrukturálneho fondu 
alebo fondu pre rozvoj vidieka, zastavenie 
znižovania biologickej rozmanitosti do 
roku 2010 a dohľad nad lesmi a nad 
environmentálnymi interakciami 
v Spoločenstve, ako aj preventívne 
opatrenia proti lesným požiarom.

- Príroda a biologická rozmanitosť: sústava 
NATURA 2000, predovšetkým inovačné 
prístupy v riadení a plánovaní chránených 
území, monitorovanie ich charakteru 
ochrany prírody; finančná podpora na 
vývoj a zavádzanie akčných plánov pre 
druhy; zastavenie znižovania biologickej 
rozmanitosti do roku 2010 a dohľad nad 
lesmi a nad environmentálnymi 
interakciami v Spoločenstve, ako aj 
preventívne opatrenia proti lesným 
požiarom.

Odôvodnenie

Navrhovateľ navrhuje vyhradiť financovanie riadenia sústavy Natura 2000 individuálnej 
zložke sústavy LIFE+ (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15), keďže sa tento odsek týka 
pokračovania aktivít typu LIFE Nature, t.j. projektových aktivít a inovačnej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
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Príloha 1 bod 2 zarážka -1

- finančné zvládnutie a primerané 
opatrenia na riadenie chránených území 
Natura 2000

Odôvodnenie

Integrácia riadenia sústavy Natura 2000 do programu LIFE+. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha 2

V programe LIFE+ sa pre obe zložky 
počíta približne s týmito čiastkami:  

V programe LIFE+ sa pre obe zložky 
počíta približne s týmito čiastkami:  

Riadenie chránených území Natura 2000 
LIFE+: 90 % 

Plnenie a riadenie LIFE+: 
75-80 %

Plnenie a riadenie LIFE+: 
7,5-8 %

Informovanosť a komunikácia o LIFE+: 
20-25 %

Informovanosť a komunikácia o LIFE+: 
2-2,5 %

Odôvodnenie

Keď zvážime čiastku potrebnú na pokrytie nákladov na správu sústavy Natura 2000, je 
nevyhnutné vyčleniť asi 90 % prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, na prvú zložku „Riadenie 
sústavy Natura 2000“. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha 3 odsek 3

Tieto príslušné orgány alebo agentúry 
(ďalej len „národné agentúry“) vymenuje 
po dohode s členskými štátmi Komisia 
alebo samotný členský štát v súlade 
s ustanoveniami čl. 54 ods. 2 písm. c) 
a článku 56 nariadenia Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 a článkov 38 a 39 nariadenia 
Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002.

Tieto príslušné orgány alebo agentúry 
(ďalej len „národné alebo regionálne 
agentúry“) vymenuje po dohode 
s členskými štátmi a regionálnymi 
orgánmi Komisia v súlade s ustanoveniami
čl. 54 ods. 2 písm. c) a článku 56 
nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 a článkov 38 a 39 nariadenia 
Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002.
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Odôvodnenie

Dodatok „regionálny“ odkazuje na nevyhnutnosť brať do úvahy jednotlivé vnútroštátne 
štruktúry európskych štátov; je potrebné povoliť regionálnym orgánom, aby sa podieľali na 
procese definovania, spravovania a plnenia programu LIFE+. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha 3 odsek 5 úvodná časť

Tieto národné agentúry sa určia v súlade 
s týmito kritériami: 

Tieto národné alebo regionálne agentúry 
sa určia v súlade s týmito kritériami: 

Odôvodnenie

Dodatok „regionálny“ odkazuje na nevyhnutnosť brať do úvahy jednotlivé vnútroštátne 
štruktúry európskych štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha 3 odsek 6

Komisia musí s každou národnou 
agentúrou uzavrieť dohodu v súlade 
s článkom 41 o vykonávacích 
podmienkach (finančné nariadenie). Táto 
dohoda musí okrem iného podrobne 
pokrývať definíciu úloh, pravidlá týkajúce 
sa vzťahov, vymedzenie zodpovednosti 
a ustanovenia o kontrole. Agentúry musia 
dodržiavať zásadu transparentnosti, 
rovnosti zaobchádzania a vylúčenia 
dvojitého financovania z ostatných zdrojov 
finančných prostriedkov Spoločenstva, ako 
aj povinnosť zabezpečiť monitorovanie 
projektov a vymáhať každú čiastku, ktorú 
príjemcovia musia vrátiť.

Komisia musí s každou národnou alebo 
regionálnou agentúrou uzavrieť dohodu 
v súlade s článkom 41 o vykonávacích 
podmienkach (finančné nariadenie). Táto 
dohoda musí okrem iného podrobne 
pokrývať definíciu úloh, pravidlá týkajúce 
sa vzťahov, vymedzenie zodpovednosti
a ustanovenia o kontrole. Agentúry musia 
dodržiavať zásadu transparentnosti, 
rovnosti zaobchádzania a vylúčenia 
dvojitého financovania z ostatných zdrojov 
finančných prostriedkov Spoločenstva, ako 
aj povinnosť zabezpečiť monitorovanie 
projektov a vymáhať každú čiastku, ktorú 
príjemcovia musia vrátiť.

Odôvodnenie

Dodatok „regionálny“ odkazuje na nevyhnutnosť brať do úvahy jednotlivé vnútroštátne 
štruktúry európskych štátov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha 3a (nový)

Článok 3a
Podpora mimovládnych organizácií 
aktívne pôsobiacich predovšetkým 

v oblasti ochrany životného prostredia
Sústava LIFE + sa podieľa na 
spolufinancovaní prevádzkových alebo 
realizačných grantov pre mimovládne 
organizácie, ktoré aktívne pôsobia 
predovšetkým v oblasti ochrany 
a zlepšovania životného prostredia na 
európskej úrovni
Aby sa nevládna organizácia mohla 
uchádzať o grant, musí spĺňať 
nasledujúce charakteristiky:
- musí to byť nezávislá a nezisková 
právnická osoba aktívne pôsobiaca najmä 
v oblasti ochrany a zlepšovania životného 
prostredia v záujme verejného blaha 
s cieľom dosiahnutia trvalo udržateľného 
rozvoja;
- musí pôsobiť na európskej úrovni, 
samostatne alebo vo forme združenia so 
štruktúrou (členská základňa) 
a s pôsobnosťou, ktorá pokrýva najmenej 
tri európske krajiny.
- musí byť zainteresovaná do vývoja 
a zavádzania politiky a legislatívy EÚ.
Riadenie prevádzkových grantov 
mimovládnych organizácií sa nedeleguje 
na národnú úroveň. Podrobné podmienky 
pre prevádzkové granty sa stanovujú vo 
viacročných strategických programoch.

Odôvodnenie

Environmentálne mimovládne organizácie zohrávajú podstatnú úlohu pri prepájaní inštitúcií 
EÚ a verejnosti, a takto prispievajú k dobrému spravovaniu oblasti životného prostredia. Aby 
sa zvýšila ich účinnosť a vplyv, malo by nové nariadenie zabezpečovať značne predvídateľný 
viacročný rámec pre tieto organizácie (s právom Komisie hodnotiť činnosť a kvalitu plánov 
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individuálnych organizácií). Podpora mimovládnych organizácií by mala byť zreteľne 
prepojená s politikou EÚ, takže tento typ činnosti by nenapomáhal decentralizácii.
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EXPLANATORY STATEMENT

Life + ou la nouvelle politique budgétaire en matière d’environnement

Le débat sur LIFE + va bien au delà du seul instrument financier tel qu’il est présenté. Il ne 
peut être déconnecté des autres politiques en cours de discussion, que ce soit les règlements 
du Fond de Développement Rural, de Cohésion, de l’objectif 2, des futurs instruments 
financiers pour  les technologies innovantes, de la politique de nouveau voisinage et bien 
entendu du futur budget de l’Union Européenne.

A l’heure où les perspectives financières sont redéfinies pour une période de 7 ans (de 2007 à 
2013), il convient d’avoir une vision globale de la partie du budget communautaire consacrée 
à l'environnement. Les approches doivent donc se croiser entre les différentes commissions, 
afin d'assurer la cohésion du futur budget et réaliser les engagements politiques que s’est fixée 
l’Union Européenne. Cette vision globale est d'autant plus importante que les objectifs fixés 
sont ambitieux.

Alors que l’environnement a longtemps été en concurrence frontale avec d’autres politiques 
(agriculture et développement régional notamment), sources de dégradations considérables 
des ressources naturelles, les politiques sectorielles de l'Union intègrent aujourd’hui ou 
devraient intégrer l’environnement. Ainsi, certains projets environnementaux d'investissement 
sont financés par les Fonds structurels et de cohésion (gestion de l’eau etc.).

Mais l'intégration est insuffisante : afin de répondre à la spécificité de tous les objectifs fixés 
dans le domaine complexe, étendu et transversal de l’environnement, en 1992 fut créé 
l'instrument financier LIFE. Il est sans conteste le principal outil de promotion de projets en 
faveur de l’environnement, bien que quelques politiques environnementales aient fait l'objet 
de programmes spécifiques, dotés de faibles budgets, tels que Urban, soutien aux ONG,  
Forest focus, ou pollution marine.

L’instrument LIFE connut trois périodes. Le dernier - LIFE III- était divisé en 3 volets :

- Life Nature pour les actions de protection de la nature, 
- Life Environnement destiné aux projets novateurs pour l’amélioration de l’environnement, 
- Life - Pays tiers en soutien à des projets de développement durable pour les pays tiers.

LIFE a permis de mettre en place des projets remarquables à tous niveaux, malgré la modestie 
des budgets. Avec LIFE - environnement par exemple, des projets pilotes furent lancés pour  
l’amélioration de la qualité environnementale (économies d'énergie, gestion des déchets, 
techniques innovantes d'entreprises etc.). 

C’est LIFE - nature qui aura apporté les résultats les plus probants, servant d’amorce pour la 
sélection et la gestion de sites Natura 2000. Rappelons que le classement des sites Natura 
2000 n’a pas été sans difficulté, le retard pour la mise en place du réseau étant à mettre sur le 
compte d’Etats membres qui refusaient d’admettre les atouts de Natura 2000. Là où les projets 
furent réalisés, Natura 2000 a pourtant fait la démonstration de sa contribution décisive en 
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terme de développement durable. 

Perspectives de LIFE + pour la période 2007-2013

La question qui se pose aujourd’hui est celle du financement des politiques 
environnementales de l'UE. Dans sa proposition, la Commission a conservé LIFE + comme 
instrument financier spécifique à l'environnement et il faut s’en féliciter. LIFE est resté 
jusqu'à ce jour le seul instrument financier contribuant efficacement à la mise en œuvre et au 
développement des politiques et législations environnementales de l’UE.

Cependant, au regard du projet de règlement proposé par la Commission, les objectifs et le 
contenu de Life + laissent perplexes. Le flou, le manque de précision et de définition sur des 
questions fondamentales pour atteindre les objectifs environnementaux fixés dans les 
stratégies de développement durable, de Göteborg, de préservation de la biodiversité, de lutte 
contre le changement climatique, obligent à nous poser la question des véritables ambitions 
du projet de la Commission.

La question de l'intégration: quelles garanties pour l'environnement? 

Pour la mise en oeuvre de la politique environnementale, le choix de la Commission s'est 
porté sur l'intégration comme moteur budgétaire, laissant ainsi la responsabilité du choix et de 
la mise en oeuvre de projets à d'autres, qui n'ont pas forcément la sensibilité et l'expertise 
environnementale nécessaires. 

La proposition de la Commission telle qu'énoncée dans LIFE + démontre qu'elle renonce à 
assumer sa responsabilité au niveau européen pour la mise en oeuvre des politiques dans le 
domaine de l'environnement et qu'elle la délègue aux Etats membres. La Commission propose 
une Europe environnementale "à la carte" qui laisse toute liberté aux pays de l'UE de choisir 
les opérations qu’ils comptent mener avec les cofinancements de l’Union. 

Ce transfert de responsabilité nie l'évidence, à savoir qu'une politique environnementale doit 
se concevoir à un niveau européen, l'environnement ne se réduisant pas à des frontières. Ce 
transfert n’est donc pas acceptable ; il mènerait à la destruction de la cohésion d'ensemble des 
politiques environnementales de l’Union.

LIFE+ sera consacré pour l’essentiel aux mesures de soutien à la politique de 
l’environnement,  en se concentrant sur deux domaines : "mise en œuvre et gouvernance"  et
"information et communication". Les objectifs chiffrés laissent pantois quand on sait les 
besoins pour atteindre les objectifs fixés par l'Union (défi majeur du changement climatique, 
politiques de l'eau liées à la directive cadre qui exigera des investissements considérables). 

Faute de moyens financiers appropriés, la Commission a misé sur la stratégie de l’intégration 
de l’environnement dans toutes les politiques. Elle espère, par le biais des autres politiques de 
l'Union bien dotées, assurer la mise en oeuvre de la stratégie de développement durable et de 
la stratégie de Lisbonne à forte connotation environnementale, sans avancer le moindre 
chiffre. Sans garanties, cette proposition transversale est vouée à l'échec. 
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Natura 2000

Le second manquement de ce projet concerne assurément le passage sous silence financier de 
la gestion du réseau Natura 2000 pour la période 2007-2013. Ce, alors même que le groupe de 
travail sur l'article 8 de la directive Habitat a souligné dans son rapport que "la directive 
Habitat et Natura 2000 ont pris une importance stratégique (...) et sont maintenant reconnus 
comme étant les principaux instruments communautaires capables de réaliser le nouvel 
objectif mondial et communautaire qui consiste à enrayer l'appauvrissement de la biodiversité 
d'ici à 2010".

L'approche "intégrationniste" que propose la Commission concernant Natura 2000 pourrait se 
concevoir avec une politique communautaire qui aurait inscrit  de manière spécifique et 
précise dans le texte et les lignes budgétaires des politiques structurelles la prise en charge de 
la gestion des sites Natura 2000. 

Dans sa communication sur le financement de Natura 2000, la Commission reconnaît le coût 
de gestion de Natura 2000 à 6, 1 milliard d'euros, dont 5 milliards d'euros pour les 15 
"anciens" Etats-membres et 1 Milliard d'euros pour les 10 nouveaux. Selon les organisations 
environnementales, ces estimations ne représentent que la moitié de l'investissement réel 
nécessaire à la gestion en tant que telle des sites ; le montant de 6.1 milliards d'euros doit par 
conséquent être considéré comme un absolu minimum.

Or ces besoins, dont la moitié incombe aux Etats membres, ne sont inscrits dans aucune ligne 
budgétaire, ni en pourcentage dans les fonds structurels, qui devraient pourtant, selon la 
Commission, y pourvoir. Le groupe de travail de l'article 8 de la directive habitat le confirme : 
"la Commission a totalement négligé la condition essentielle du choix des fonds structurels 
d'insérer dans les fonds FEADER, FEDER et FSE une clause particulière qui les oblige à 
soutenir la bonne gestion de Natura 2000".

En outre, pour obtenir des aides des fonds structurels, il faudra démonter que les actions 
financées auront un effet bénéfique sur l'économie et le social, ce qui signifie que la gestion 
des milieux naturels, des marais, des forêts, des pelouses calcaires ou la protection des 
espèces n'entreront pas dans ces critères d'attribution.

Il sera tout aussi difficile de faire partager les aides destinées au développement rural avec 
Natura 2000, le soutien au monde rural étant également une priorité. En fait, aucune somme 
n'a été mentionnée pour n'effrayer aucun partenaire. Sans cette transparence, pourtant, c'est 
une bataille sournoise que devront se livrer les gestionnaires de Natura 2000. Ce n'est ni 
souhaitable, ni acceptable de mettre en concurrence la protection de la biodiversité avec les 
autres politiques de l'Union.

Votre rapporteur n'est pas loin de penser que le principe d'intégration de l'environnement dans 
les autres politiques se révélera être source de compétition et que l'environnement, éternel 
parent pauvre du budget européen, et Natura 2000 tout particulièrement, bénéficieront, de fait, 
de moyens financiers dérisoires. 

C'est donc à la Commission que doit revenir la responsabilité de la mise en oeuvre de Natura 
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2000 et de la protection de la biodiversité, identifiée d'intérêt européen et prioritaire. En 
occultant comme elle le fait la question du co-financement de Natura 2000, elle compromet sa 
mise en oeuvre. Sans co-financement européen, c'est l'ensemble du dispositif mis en place, 
souvent avec difficulté, qui est remis en cause. Cela ferait de Natura 2000 un beau projet mort 
né ! 

Propositions du rapporteur

C’est parce que ces options présentées par la Commission européenne ne garantissent pas ce 
financement que votre rapporteur a intégré le coût de la mise en oeuvre de Natura 2000 dans 
l'instrument Life+, en restaurant le volet "LIFE + Gestion du réseau Natura 2000", mettant la 
Commission et le Conseil devant leurs responsabilités. 

Considérant la nécessité d'assurer aux organisations environnementales un cadre multiannuel 
prévisible, votre rapporteur a également introduit des dispositions visant à garantir le niveau 
de financement pour les ONG environnementales participant au développement de la 
politique européenne.

Votre rapporteur invite les membres de la Commission à discuter de manière plus approfondie 
de la nécessité d'une attribution financière spécifique pour les activités de projet liées à la 
nature et la biodiversité, étant donné l'importance et le succès du précédent programme LIFE 
Nature.


