
PA\1159763LT.docx PE625.571v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2014-2019

Biudžeto komitetas

2018/0209(COD)

5.9.2018

NUOMONĖS PROJEKTAS

Biudžeto komiteto

pateiktas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir 
klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) 
Nr. 1293/2013. 
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Nuomonės referentė: Anneli Jäätteenmäki



PE625.571v01-00 2/8 PA\1159763LT.docx

LT

PA_Legam



PA\1159763LT.docx 3/8 PE625.571v01-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas yra plataus masto pasaulinės problemos, 
darančios vis didesnį poveikį mūsų visuomenei. Aplinkosaugos problemos nepaiso sienų. Kad 
jas būtų galima spręsti atsakingai ir tvariai, reikalingas glaudesnis bendradarbiavimas visais 
lygmenimis.

Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) yra pagrindinė Sąjungos priemonė ir 
vienintelis ES lėšų šaltinis, skirtas vien aplinkosaugos ir klimato klausimams. Turint omenyje 
patiriamų problemų mastą tikrai tikslinga sustiprinti programos biudžetą. 

Kaip Europos Parlamentas primygtinai ragino savo kovo 14 d.[1] ir gegužės 30 d.[2]

rezoliucijose dėl kitos DFP, programai skirtas finansinis paketas turėtų būti padvigubintas, 
palyginti su dabartine DFP.

Nuomonės referentė remia Europos Parlamento poziciją dėl bendro ES biudžeto išlaidų 
padidinimo, kad kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2027 m., klimato politikos tikslams siekti 
būtų skiriama ne 25, o 30 proc. biudžeto lėšų. Be to, siekiant ES klimato kaitos švelninimo 
tikslo su klimatu susijusiems veiksmams taip pat bus skirtas finansavimas pagal daugelį kitų 
DFP programų. 

Nuomonės referentė mano, kad svarbu užtikrinti finansinį aplinkosaugos veiksmų stiprinimą. 
Todėl ji siūlo pagal LIFE programą vykdomoms aplinkos srities paprogramėms skirti daugiau 
lėšų.

Nuomonės referentė pripažįsta, kad Komisija daug nuveikė, ir ypač pabrėžia skatinamąjį 
programos LIFE finansavimo vaidmenį ir jo papildomumą su kitomis Sąjungos priemonėmis. 

Nuomonės referentė taip pat palankiai vertina Komisijos pasiūlymą išplėsti ir sustiprinti 
strateginių integruotų projektų, kurie daro teigiamą poveikį aplinkosaugos srities inovacijoms, 
naudojimą.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

                                               
[1] Europos Parlamento 2018 m. kovo 14 d. rezoliucija „Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl 
DFP po 2020 m. rengimas“ (2017/2052(INI)),

[2] 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos ir nuosavų išteklių (2018/2714(RSP))
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad svarbu 
spręsti klimato kaitos klausimus, laikantis 
Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir siekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų, šia 
Programa bus padedama integruoti klimato 
politiką ir pasiekti tikslą, kad 25 proc. viso 
biudžeto būtų skirta išlaidoms, kuriomis 
remiami klimato politikos tikslai. Tikimasi, 
kad pagal šią Programą 61 proc. viso 
programai skirto finansinio paketo bus 
skirta klimato tikslams. Atitinkami 
veiksmai bus nustatyti Programą rengiant ir 
įgyvendinant, vėliau jie bus pakartotinai 
įvertinti vykstant vertinimo ir peržiūros 
procesams;

(24) atsižvelgiant į tai, kad svarbu 
spręsti klimato kaitos klausimus, laikantis 
Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir siekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų, šia 
Programa bus padedama integruoti klimato 
politiką ir pasiekti tikslą, kad 30 proc. viso 
biudžeto būtų skirta išlaidoms, kuriomis 
remiami klimato politikos tikslai. Tikimasi, 
kad pagal šią Programą 61 proc. viso 
programai skirto finansinio paketo bus 
skirta klimato tikslams. Atitinkami 
veiksmai bus nustatyti Programą rengiant ir 
įgyvendinant, vėliau jie bus pakartotinai 
įvertinti vykstant vertinimo ir peržiūros 
procesams;

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje „Būsima DFP: Parlamento 
pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas“ (2017/2052(INI)) paragino kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip 2027 m., pasiekti tikslą, kad 30 proc. viso biudžeto būtų skirta išlaidoms, kuriomis 
remiami klimato politikos tikslai.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. 
finansinis paketas yra 5 450 000 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.

1. Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. 
finansinis paketas yra 6 442 000 000 EUR 
2018 m. kainomis (7 272 000 000 EUR 
dabartinėmis kainomis).

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad finansinis paketas būtų iš dalies pakeistas, atsižvelgiant į kovo 14 d. ir gegužės 
30 d. EP rezoliucijas dėl kitos DFP.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 3 500 000 000 EUR aplinkos sričiai; iš 
šios sumos

a) 70 %, t. y. 4 509 400 000 EUR 2018 m. 
kainomis (5 090 400 000 EUR
dabartinėmis kainomis) aplinkos sričiai; iš 
šios sumos

Or. en

Pagrindimas

Programa LIFE yra vienintelis ES fondas, skirtas išimtinai aplinkos ir klimato politikos 
tikslams. Nors kitoje DFP siekiant ES klimato kaitos švelninimo tikslo su klimatu susijusiems 
veiksmams taip pat bus skirtas finansavimas pagal daugelį kitų programų, itin svarbu 
užtikrinti, kad aplinkosaugos veiksmams būtų skiriama daugiau lėšų. Todėl tikslinga skirti 
daugiau lėšų pagal LIFE programą vykdomoms aplinkos srities paprogramėms (70 proc., o 
ne 64,2 proc., kaip pasiūlė Komisija).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 2 150 000 000 EUR skiriama 
paprogramei „Gamta ir biologinė 
įvairovė“,

1) 61 proc., t. y. 2 750 734 000 EUR 
2018 m. kainomis (3 105 144 000 EUR 
dabartinėmis kainomis) skiriama 
paprogramei „Gamta ir biologinė 
įvairovė“,

Or. en

Pagrindimas

Programa LIFE yra vienintelis ES fondas, skirtas išimtinai aplinkos ir klimato politikos 
tikslams. Nors kitoje DFP siekiant ES klimato kaitos švelninimo tikslo su klimatu susijusiems 
veiksmams taip pat bus skirtas finansavimas pagal daugelį kitų programų, itin svarbu 
užtikrinti, kad aplinkosaugos veiksmams būtų skiriama daugiau lėšų. Todėl tikslinga skirti 
daugiau lėšų pagal LIFE programą vykdomoms aplinkos srities paprogramėms (70 proc., o 
ne 64,2 proc., kaip pasiūlė Komisija).
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 1 350 000 000 EUR – paprogramei 
„Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė“;

(2) 39 proc., t. y. 1 758 666 000 EUR 
2018 m. kainomis (1 958 256 000 EUR 
dabartinėmis kainomis) skiriama 
paprogramei „Žiedinė ekonomika ir 
gyvenimo kokybė“;

Or. en

Pagrindimas

Programa LIFE yra vienintelis ES fondas, skirtas išimtinai aplinkos ir klimato politikos 
tikslams. Nors kitoje DFP siekiant ES klimato kaitos švelninimo tikslo su klimatu susijusiems 
veiksmams taip pat bus skirtas finansavimas pagal daugelį kitų programų, itin svarbu 
užtikrinti, kad aplinkosaugos veiksmams būtų skiriama daugiau lėšų. Todėl tikslinga skirti 
daugiau lėšų pagal LIFE programą vykdomoms aplinkos srities paprogramėms (70 proc., o 
ne 64,2 proc., kaip pasiūlė Komisija).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 950 000 000 klimato sričiai; iš šios 
sumos

b) 30 proc., t. y. 1 932 600 000 EUR 
2018 m. kainomis (2 182 000 000 EUR 
dabartinėmis kainomis) klimato sričiai; iš 
šios sumos

Or. en

Pagrindimas

Programa LIFE yra vienintelis ES fondas, skirtas išimtinai aplinkos ir klimato politikos 
tikslams. Nors kitoje DFP siekiant ES klimato kaitos švelninimo tikslo su klimatu susijusiems 
veiksmams taip pat bus skirtas finansavimas pagal daugelį kitų programų, itin svarbu 
užtikrinti, kad aplinkosaugos veiksmams būtų skiriama daugiau lėšų. Todėl tikslinga skirti 
daugiau lėšų pagal LIFE programą vykdomoms aplinkos srities paprogramėms (70 proc., o 
ne 64,2 proc., kaip pasiūlė Komisija).
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 950 000 000 EUR skiriama paprogramei 
„Klimato kaitos švelninimas ir 
prisitaikymas prie jos“,

1) 49 proc., t. y. 946 974 000 EUR 2018 m. 
kainomis (1 069 180 000 EUR 
dabartinėmis kainomis) skiriama 
paprogramei „Klimato kaitos švelninimas 
ir prisitaikymas prie jos“,

Or. en

Pagrindimas

Programa LIFE yra vienintelis ES fondas, skirtas išimtinai aplinkos ir klimato politikos 
tikslams. Nors kitoje DFP siekiant ES klimato kaitos švelninimo tikslo su klimatu susijusiems 
veiksmams taip pat bus skirtas finansavimas pagal daugelį kitų programų, itin svarbu 
užtikrinti, kad aplinkosaugos veiksmams būtų skiriama daugiau lėšų. Todėl tikslinga skirti 
daugiau lėšų pagal LIFE programą vykdomoms aplinkos srities paprogramėms (70 proc., o 
ne 64,2 proc., kaip pasiūlė Komisija).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 1 000 000 000 EUR – paprogramei 
„Perėjimas prie švarios energijos“.

2) 51 proc., t. y. 985 626 000 EUR 2018 m. 
kainomis (1 112 820 000 EUR 
dabartinėmis kainomis) skiriama 
paprogramei „Perėjimas prie švarios 
energijos“.

Or. en

Pagrindimas

Programa LIFE yra vienintelis ES fondas, skirtas išimtinai aplinkos ir klimato politikos 
tikslams. Nors kitoje DFP siekiant ES klimato kaitos švelninimo tikslo su klimatu susijusiems 
veiksmams taip pat bus skirtas finansavimas pagal daugelį kitų programų, itin svarbu 
užtikrinti, kad aplinkosaugos veiksmams būtų skiriama daugiau lėšų. Todėl tikslinga skirti 
daugiau lėšų pagal LIFE programą vykdomoms aplinkos srities paprogramėms (70 proc., o 
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ne 64,2 proc., kaip pasiūlė Komisija).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija reguliariai stebi, kaip 
integruojami klimato ir biologinės 
įvairovės tikslai, įskaitant išlaidų sumą, ir 
teikia ataskaitas. Kiek šiuo reglamentu 
prisidedama prie to, kad 25 proc. viso 
biudžeto būtų skirta išlaidoms, 
padedančioms siekti klimato politikos 
tikslų, turi būti stebima visoje Sąjungos 
klimato srities rodiklių sistemoje. Su 
biologine įvairove susijusios išlaidos 
stebimos naudojant specialų rodiklių 
rinkinį. Tie stebėjimo metodai taikomi 
siekiant kiekybiškai įvertinti įsipareigojimų 
asignavimus, kuriais tikimasi prisidėti 
atitinkamai prie klimato politikos ir 
biologinės įvairovės tikslų per visą 2021–
2027 m. daugiametės finansinės programos 
galiojimo laikotarpį, duomenis pateikiant 
tinkamu suskirstymo lygmeniu. Išlaidos 
kasmet parodomos biudžeto programos 
pranešime. Apie Programos indėlį siekiant 
Sąjungos klimato politikos ir biologinės 
įvairovės tikslų turėtų būti reguliariai 
pranešama vertinimuose ir metinėje 
ataskaitoje.

4. Komisija reguliariai stebi, kaip 
integruojami klimato ir biologinės 
įvairovės tikslai, įskaitant išlaidų sumą, ir 
teikia ataskaitas. Kiek šiuo reglamentu 
prisidedama prie to, kad 30 proc. viso 
biudžeto būtų skirta išlaidoms, 
padedančioms siekti klimato politikos 
tikslų, turi būti stebima visoje Sąjungos 
klimato srities rodiklių sistemoje. Su 
biologine įvairove susijusios išlaidos 
stebimos naudojant specialų rodiklių 
rinkinį. Tie stebėjimo metodai taikomi 
siekiant kiekybiškai įvertinti įsipareigojimų 
asignavimus, kuriais tikimasi prisidėti 
atitinkamai prie klimato politikos ir 
biologinės įvairovės tikslų per visą 2021–
2027 m. daugiametės finansinės programos 
galiojimo laikotarpį, duomenis pateikiant 
tinkamu suskirstymo lygmeniu. Išlaidos 
kasmet parodomos biudžeto programos 
pranešime. Apie Programos indėlį siekiant 
Sąjungos klimato politikos ir biologinės 
įvairovės tikslų turėtų būti reguliariai 
pranešama vertinimuose ir metinėje 
ataskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje „Būsima DFP: Parlamento 
pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas“ (2017/2052(INI)) paragino kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip 2027 m., pasiekti tikslą, kad 30 proc. viso biudžeto būtų skirta išlaidoms, kuriomis 
remiami klimato politikos tikslai.
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