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RÖVID INDOKOLÁS

A LIFE program a környezet és a biológiai sokféleség védelmére és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra irányuló uniós politika finanszírozását célzó eszköz. Hozzájárul az 
Unió azon célkitűzéséhez, hogy a teljes költségvetés 25%-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítsák. Az Európai Parlament „A következő többéves pénzügyi keret: a 
Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló álláspontjának 
előkészítése” című, 2018. március 14-i állásfoglalásában úgy határozott, hogy ezt a 
célkitűzést 30%-ra kell növelni.

A program a projekteket a „Természet és biológiai sokféleség”, a „Körforgásos gazdaság és 
életminőség”, „Az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás”, valamint a „Tiszta energiákra való átállás” alprogramok keretében 
finanszírozza. A program célja az, hogy hozzájáruljon a tiszta, körforgásos, energiahatékony, 
karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenálló gazdaságra való átálláshoz. 
Erre úgy kerül sor, hogy támogatják a környezetvédelmi szakpolitika terén az innovatív 
technikákat, általánosságban pedig megtalálják ezen a területen az uniós szakpolitika 
végrehajtásának javítási lehetőségeit.

A 2021 és 2027 közötti LIFE programra vonatkozó bizottsági javaslat a Regionális Fejlesztési 
Bizottság számos aggályát figyelembe veszi. A javaslat konkrétan:

– biztosítja a szinergiákat a LIFE program és a kohéziós politikai alapok között;

– meghatározott szabályokat tartalmaz a legkülső régiók és a tengerentúli országok és 
területek finanszírozására vonatkozóan, ideértve a biológiai sokféleség és 
ökoszisztéma-szolgáltatások Európa tengerentúli területein rendszerét (BEST) is;

– lehetővé teszi, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén harmadik országokra is 
kiterjesszék a programot;

– jelentős teret biztosít az együttműködésnek és a bevált gyakorlatok kidolgozásának.

A vélemény előadója ezért a szóban forgó program jóváhagyását javasolja, az alábbiakat 
célzó módosításokkal együtt:

– a kohéziós politika és a LIFE program közötti kapcsolat hangsúlyozása;

– a regionális és helyi hatóságoknak juttatott nagyobb szerep;

– az igazgatási kapacitás kiépítését célzó projektek támogatása;

– a legkülső régiók és a tengerentúli országok és területek környezetvédelmi célú 
finanszírozása jelentőségének hangsúlyozása;

– harmadik országok, többek között a korábbi uniós tagállamok programban való 
részvételi feltételeinek pontosítása.

MÓDOSÍTÁSOK



PE625.424v02-00 4/32 AD\1165920HU.docx

HU

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós környezetvédelmi, 
éghajlat-politikai és kapcsolódó tiszta 
energiáról szóló jogszabályok, 
szakpolitikák, tervek, illetve nemzetközi 
kötelezettségvállalások céljait szem előtt 
tartva a programnak hozzá kell járulnia a 
tiszta, körforgásos, erőforrás-hatékony, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenálló gazdaságra való átálláshoz, a 
környezet minőségének védelméhez és 
javításához, valamint a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállításához és 
visszafordításához, akár közvetlen 
beavatkozások útján, akár az említett 
céloknak más szakpolitikákba való 
integrációja révén.

(3) Az uniós környezetvédelmi, 
éghajlat-politikai és kapcsolódó tiszta 
energiáról szóló jogszabályok, 
szakpolitikák, tervek, illetve nemzetközi 
kötelezettségvállalások céljait szem előtt 
tartva a programnak hozzá kell járulnia a 
tiszta, körforgásos, erőforrás-hatékony, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenálló gazdaságra való átálláshoz, a 
környezet minőségének megőrzéséhez, 
védelméhez és javításához, valamint a 
biológiai sokféleség csökkenésének 
megállításához és visszafordításához, akár 
közvetlen beavatkozások útján, akár az 
említett céloknak más szakpolitikákba való 
integrációja révén.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió elkötelezett amellett, hogy 
átfogó intézkedéscsomagot dolgozzon ki az 
ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlesztési céljainak 
megfelelően, amelyek felhívják a figyelmet 
a természeti erőforrások hosszú távú 
rendelkezésre állását szolgáló gazdálkodás, 
az ökoszisztéma-szolgáltatások, az emberi 
egészség, illetve a fenntartható és inkluzív 

(4) Az egész Európai Unió elkötelezett 
amellett, hogy átfogó intézkedéscsomagot 
dolgozzon ki az ENSZ 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési céljainak megfelelően, amelyek 
felhívják a figyelmet a természeti 
erőforrások hosszú távú rendelkezésre 
állását szolgáló gazdálkodás, az 
ökoszisztéma-szolgáltatások, az emberi 
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gazdasági növekedés között fennálló 
szoros összefüggésekre. A program így 
érdemben hozzájárul mind a gazdasági 
fejlődéshez, mind a társadalmi kohézióhoz.

egészség, illetve a fenntartható és inkluzív 
gazdasági növekedés között fennálló 
szoros összefüggésekre. Ez a 
környezetbarát munkahelyek létrehozását 
is támogatni fogja. A program így 
érdemben hozzájárul mind a fenntartható 
gazdasági fejlődéshez, mind a társadalmi
és területi kohézióhoz.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az éghajlatváltozásról szóló Párizsi 
Megállapodás értelmében az Unió által 
vállalt kötelezettségek teljesítéséhez 
elengedhetetlen az Unió átalakítása egy 
erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenálló 
társadalommá. Ez csak olyan 
intézkedésekkel lehetséges, amelyek 
különös hangsúlyt fektetnek a CO2-
kibocsátáshoz és a szennyezéshez 
leginkább hozzájáruló ágazatokra, 
elősegítve a 2030-ig szóló éghajlat- és 
energiapolitikai keret és a tagállamok 
integrált nemzeti energia- és éghajlat-
politikai tervei végrehajtását, valamint az 
Unió 2050-es és hosszú távú éghajlat- és 
energiapolitikai stratégiájára való 
felkészülést. A programba bele kell 
foglalni az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást szolgáló uniós szakpolitika 
végrehajtásához hozzájáruló 
intézkedéseket is, melyek célja az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival 
szembeni kiszolgáltatottság csökkentése.

(7) Az éghajlatváltozásról szóló Párizsi 
Megállapodás értelmében az Unió által 
vállalt kötelezettségek teljesítéséhez 
elengedhetetlen az Unió átalakítása egy 
erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenálló 
társadalommá. Ez csak olyan 
intézkedésekkel lehetséges, amelyek 
különös hangsúlyt fektetnek a CO2-
kibocsátáshoz és a szennyezéshez 
leginkább hozzájáruló ágazatokra, 
elősegítve a 2030-ig szóló éghajlat- és 
energiapolitikai keret és a tagállamok 
integrált nemzeti energia- és éghajlat-
politikai tervei végrehajtását, többek között 
regionális és helyi szinten is, valamint az 
Unió 2050-es és hosszú távú éghajlat- és 
energiapolitikai stratégiájára való 
felkészülést. A programba bele kell 
foglalni az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást szolgáló uniós szakpolitika 
végrehajtásához hozzájáruló 
intézkedéseket is, melyek célja az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival 
szembeni kiszolgáltatottság csökkentése.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7 a) Az Európai Parlament 2017. július 
6-i, „A kohézió és a fejlődés 
előmozdításáról az Unió legkülső 
régióiban: az EUMSZ 349. cikkének 
végrehajtása” című állásfoglalásában 
(2016/2250(INI)) emlékeztetett a legkülső 
régiók egyedi szükségleteire a környezeti 
és az éghajlat-politikai fellépés során.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8)   A tiszta energiákra való átállás 
alapvető jelentőségű az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez, és a környezet 
szempontjából is előnyös. A tiszta 
energiákra való átálláshoz szükséges 
kapacitásépítő tevékenységeket, amelyek 
2020-ig a Horizont 2020 keretében 
támogathatók, ebbe a programba kell 
integrálni, mivel nem annyira a 
kiválóságot és az innovációt szolgálják, 
mint a már elérhető, az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez hozzájáruló technológiák 
térnyerését. Az említett kapacitásépítő 
tevékenységek e programba való bevonása 
szinergiákat hozhat lére az alprogramok 
között, és javítani fogja az uniós 
finanszírozás általános koherenciáját. Ezért 
adatokat kell gyűjteni arról, hogy a LIFE 
projektek mennyire vesznek át meglévő 
kutatási eredményeket és innovációs 
megoldásokat akár a Horizont Európa 
programból, akár annak elődeitől.  

(8) A tiszta energiákra való átállás 
alapvető jelentőségű az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez, és a környezet 
szempontjából is előnyös. A tiszta 
energiákra való átálláshoz szükséges 
kapacitásépítő tevékenységeket, amelyek 
2020-ig a Horizont 2020 keretében 
támogathatók, ebbe a programba kell 
integrálni, céljuk a már rendelkezésre álló 
technológiák elterjedésének elősegítése, 
ami hozzájárul a környezetvédelmi 
kihívások kezeléséhez, enyhítve az 
éghajlatváltozást és megvalósítva az Unió 
környezetvédelmi céljait. Az említett 
kapacitásépítő tevékenységek e programba 
való bevonása szinergiákat hozhat lére az 
alprogramok között, és javítani fogja az 
uniós finanszírozás általános koherenciáját. 
Ezért adatokat kell gyűjteni arról, hogy a 
LIFE projektek mennyire vesznek át 
meglévő kutatási eredményeket és 
innovációs megoldásokat akár a Horizont 
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Európa programból vagy más meglévő 
programokból, akár azok elődeitől.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tiszta energiára vonatkozó 
jogszabályok hatásvizsgálatai szerint a 
2030-ra kitűzött uniós energiapolitikai 
célok eléréséhez 2021 és 2030 között 
évente további 177 milliárd EUR 
beruházásra van szükség. A legnagyobb 
elmaradás az épületek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentését célzó 
beruházások terén figyelhető meg 
(energiahatékonyság és megújuló 
energiaforrásokból folytatott kis volumenű 
energiatermelés), ahol tőkét kell injektálni 
a nagymértékben decentralizált 
projektekbe. A „Tiszta energiákra való 
átállás” alprogram egyik célja a 
projektfejlesztési és -összevonási kapacitás 
bővítése, segítve az európai strukturális és 
beruházási alapok felhasználását és a tiszta 
energiákba megvalósítandó beruházások 
ösztönzését, többek között az InvestEU 
keretében rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök használatával.

(9) A tiszta energiára vonatkozó 
jogszabályok hatásvizsgálatai szerint a 
2030-ra kitűzött uniós energiapolitikai 
célok eléréséhez 2021 és 2030 között 
évente további 177 milliárd EUR 
beruházásra van szükség. A legnagyobb 
elmaradás az épületek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentését célzó 
beruházások terén figyelhető meg 
(energiahatékonyság és megújuló 
energiaforrásokból folytatott kis volumenű 
energiatermelés), ahol tőkét kell injektálni 
a nagymértékben decentralizált 
projektekbe. A „Tiszta energiákra való 
átállás” alprogram egyik célja a 
projektfejlesztési és -összevonási kapacitás 
bővítése, szem előtt tartva a régiók 
konkrét energetikai potenciálját, és 
egyben segítve az európai strukturális és 
beruházási alapok felhasználását és a tiszta 
energiákba megvalósítandó beruházások 
ösztönzését, többek között az InvestEU 
keretében rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök használatával.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Horizont Európa programmal 
kialakított szinergiák révén biztosítani kell, 
hogy a Horizont Európa stratégiai tervezési 
és innovációs tervezési folyamatában 
azonosítsák és a tervezésbe beillesszék a 

(10) A Horizont Európa programmal 
kialakított szinergiák révén biztosítani kell, 
hogy a Horizont Európa stratégiai tervezési 
és innovációs tervezési folyamatában 
azonosítsák és a tervezésbe beillesszék a 
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környezetvédelmi, éghajlat-politikai és 
energiaügyi kihívások megoldásához 
szükséges kutatást és innovációt. A LIFE 
programnak továbbra is katalizátorként kell 
hatnia az uniós környezetvédelmi, éghajlat-
és tiszta energiákkal kapcsolatos 
politikákra és jogszabályokra, többek 
között azáltal, hogy átveszi és alkalmazza a 
Horizont Európa program kutatási és 
innovációs eredményeit, és hozzájárul azok 
nagyobb léptékű terjesztéséhez, 
amennyiben megoldást kínálhat 
környezetvédelmi, éghajlat-politikai vagy a 
tiszta energiákra való átállással kapcsolatos 
kérdésekre. A Horizont Európa program 
alapján létrejött Európai Innovációs Tanács 
támogatást biztosíthat a LIFE projektek 
megvalósításából születő úttörő 
megoldások terjesztéséhez és piacképessé 
tételéhez.

környezetvédelmi, éghajlat-politikai és 
energiaügyi kihívások megoldásához 
szükséges kutatást és innovációt. A LIFE 
programnak továbbra is katalizátorként kell 
hatnia az uniós környezetvédelmi, éghajlat-
és tiszta energiákkal kapcsolatos 
politikákra és jogszabályokra, többek 
között azáltal, hogy átveszi és alkalmazza a 
Horizont Európa program kutatási és 
innovációs eredményeit, és hozzájárul azok 
nagyobb léptékű terjesztéséhez, 
amennyiben megoldást kínálhat 
környezetvédelmi, éghajlat-politikai vagy a 
tiszta energiákra való átállással kapcsolatos 
kérdésekre. A „Horizont 2020” 
keretprogram szabályainak és 
eljárásainak mintájára egyszerűsíteni kell 
az új LIFE program adminisztráció 
tekintetében összetettebb pályázati és 
értékelési eljárását is. Az új LIFE 
programnak a „Horizont 2020” 
keretprogram sikeres összetevőit be kell 
építenie a jövőbeli végrehajtási terveibe. A 
Horizont Európa program alapján létrejött 
Európai Innovációs Tanács támogatást 
biztosíthat a LIFE projektek 
megvalósításából születő úttörő 
megoldások terjesztéséhez és piacképessé 
tételéhez.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok végrehajtásának legutóbbi 
felülvizsgálata21 szerint jelentősen fel kell 
gyorsítani az uniós környezetvédelmi 
vívmányok végrehajtását, valamint javítani 
kell a környezetvédelmi és éghajlat-
politikai célok más szakpolitikákba való 
integrálását. A programnak ezért 
katalizátorként kell működnie, új 
megközelítések kialakításával, 
tesztelésével és megsokszorozásával kell 

(12) Az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok végrehajtásának legutóbbi 
felülvizsgálata21 szerint jelentősen fel kell 
gyorsítani az uniós környezetvédelmi 
vívmányok végrehajtását, valamint javítani 
kell a környezetvédelmi és éghajlat-
politikai célok más szakpolitikákba való 
integrálását. A programnak ezért 
katalizátorként kell működnie, új 
megközelítések és bevált gyakorlatok 
kialakításával, tesztelésével, 
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elérnie a szükséges előrehaladást. 
Támogatnia kell a szakpolitika fejlesztését, 
nyomon követését és felülvizsgálatát, 
fokoznia kell az érdekeltek bevonását, 
végül pedig mozgósítania kell az uniós 
beruházási programok és egyéb pénzügyi 
eszközök és támogatások felhasználását az 
uniós jogszabályok által megkövetelt 
tervek hatékony végrehajtásának útjában 
álló akadályok felszámolása érdekében.

megsokszorozásával és jobban láthatóvá 
tételével kell elérnie a szükséges 
előrehaladást. Támogatnia kell a 
szakpolitika fejlesztését, koherenciáját, 
konzisztenciáját, nyomon követését és 
felülvizsgálatát, nagyobb mértékben elő 
kell mozdítania a nemzeti, regionális és 
helyi hatóságok közötti hatékonyabb 
koordinációt, fokoznia kell az összes 
érdekelt bevonását, különös tekintettel a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságokra, a 
civil szervezetekre, a kutatóközpontokra és 
a vállalkozásokra, végül pedig 
mozgósítania kell az uniós beruházási 
programok és egyéb pénzügyi eszközök és 
támogatások felhasználását az uniós 
jogszabályok által megkövetelt tervek 
hatékony végrehajtásának útjában álló 
akadályok felszámolása érdekében.

_________________ _________________

21 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának – A 
környezetvédelmi politikák 
végrehajtásának uniós felülvizsgálata: 
Közös kihívások és az erőfeszítések 
egyesítésének lehetőségei a jobb 
eredmények elérése érdekében 
(COM(2017) 63 final).

21 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának – A 
környezetvédelmi politikák 
végrehajtásának uniós felülvizsgálata: 
Közös kihívások és az erőfeszítések 
egyesítésének lehetőségei a jobb 
eredmények elérése érdekében 
(COM(2017) 63 final).

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítása és 
visszafordítása, többek között a tengeri 
ökoszisztémákban is, megköveteli a 
vonatkozó uniós jogszabályok és 
szakpolitikák kidolgozásának, 
végrehajtásának és érvényesülésének 
támogatását, különös tekintettel a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 

(13) A biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítása és 
visszafordítása, többek között a tengeri 
ökoszisztémákban is, megköveteli a 
vonatkozó uniós jogszabályok és 
szakpolitikák kidolgozásának, 
végrehajtásának és érvényesülésének 
támogatását, különös tekintettel a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 



PE625.424v02-00 10/32 AD\1165920HU.docx

HU

teljesítendő uniós stratégiára22, a 
92/43/EGK tanácsi irányelvre23 és a 
2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre24, továbbá az 1143/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre25, 
méghozzá a szakpolitika meghatározásához 
és végrehajtásához szükséges tudásalap 
bővítése, a bevált gyakorlatok és 
megoldások kis léptékű, az adott helyi, 
regionális vagy országos kontextusokhoz 
igazított alkalmazása, kidolgozása, 
vizsgálata és demonstrációja révén, 
ideértve a 92/43/EGK irányelv alapján 
kidolgozott priorizált intézkedési tervek 
végrehajtásának integrált megközelítései 
kidolgozását. A biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos uniós kiadásokat nyomon kell 
követni a biológiai sokféleségről szóló 
egyezmény szerinti jelentéstételi 
kötelezettségnek való megfelelés 
érdekében. Az egyéb uniós 
jogszabályokban előírt nyomonkövetési 
előírásoknak szintén eleget kell tenni.

teljesítendő uniós stratégiára22, a 
92/43/EGK tanácsi irányelvre23 és a 
2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre24, továbbá az 1143/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre25, 
méghozzá a szakpolitika meghatározásához 
és végrehajtásához szükséges tudásalap 
bővítése, a bevált gyakorlatok és 
megoldások kis léptékű, az adott helyi, 
regionális vagy országos kontextusokhoz 
igazított alkalmazása, kidolgozása, 
vizsgálata és demonstrációja révén, 
ideértve a 92/43/EGK irányelv alapján 
kidolgozott priorizált intézkedési tervek 
végrehajtásának integrált megközelítései 
kidolgozását. A biológiai sokféleség 
védelme nem oldható meg elszigetelten:
uniós és nemzetközi szinten összehangolt 
megközelítésre van szükség. Az Uniónak 
nagyobb hangsúlyt kell fektetnie és több 
erőforrást kell fordítania a biológiai 
adatok gyűjtésére, illetve ezek olyan 
irányú felhasználására, amely nyomán a 
megőrzési tevékenység földrajzi 
szempontból célzottabbá tehető. A 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós 
kiadásokat nyomon kell követni a biológiai 
sokféleségről szóló egyezmény szerinti 
jelentéstételi kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében. Az egyéb uniós 
jogszabályokban előírt nyomonkövetési 
előírásoknak szintén eleget kell tenni.

_________________ _________________

22 COM(2011)0244 22 COM(2011)0244

23 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. 
május 21.) a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

23 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. 
május 21.) a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/147/EK irányelve (2009. november 
30.) a vadon élő madarak védelméről 
(HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/147/EK irányelve (2009. november 
30.) a vadon élő madarak védelméről 
(HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 
1143/2014/EU rendelete (2014. október 
22.) az idegenhonos inváziós fajok 
betelepítésének vagy behurcolásának és 
terjedésének megelőzéséről és kezeléséről 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 
1143/2014/EU rendelete (2014. október 
22.) az idegenhonos inváziós fajok 
betelepítésének vagy behurcolásának és 
terjedésének megelőzéséről és kezeléséről 
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(HL L 317., 2014.11.4., 35. o.). (HL L 317., 2014.11.4., 35. o.).

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A legfrissebb értékelések, köztük a 
2020-ig tartó időszakra vonatkozó uniós 
biodiverzitási stratégia félidős értékelése és 
a természetvédelmi jogszabályok 
célravezetőségi vizsgálata rávilágítottak 
arra, hogy az uniós természetvédelmi jog 
és biodiverzitási stratégia ideálistól 
elmaradó végrehajtásának egyik fő oka a 
megfelelő finanszírozás hiánya. A fő uniós 
finanszírozási eszközök, köztük [az
Európai Regionális Fejlesztési Alap, a 
Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap] jelentős 
mértékben fedezhetik ezeket a 
szükségleteket. A program az EU 
természetre és biológiai sokféleségre 
irányuló jogszabályai és szakpolitikái 
végrehajtását előmozdító stratégiai 
természetvédelmi projektek révén 
fokozhatja e témák más szakpolitikákban 
való érvényesítését, többek között a 
92/43/EGK irányelv alapján létrehozott
priorizált intézkedési keretek intézkedései
révén. A stratégiai természetvédelmi 
projektek keretében támogatni kell az uniós 
természeti és biológiai sokféleségre 
vonatkozó célkitűzések más politikákban 
és finanszírozási eszközökben való 
érvényesítését célzó tagállami cselekvési 
programokat, ezáltal biztosítva, hogy 
elegendő forrást mobilizáljanak az említett 
szakpolitikák számára. A tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a Közös 
Agrárpolitika végrehajtását szolgáló 
stratégiai tervük alapján az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
szerinti előirányzataik egy részét az e 

(14) A legfrissebb értékelések, köztük a 
2020-ig tartó időszakra vonatkozó uniós 
biodiverzitási stratégia félidős értékelése és 
a természetvédelmi jogszabályok 
célravezetőségi vizsgálata rávilágítottak 
arra, hogy az uniós természetvédelmi jog 
és biodiverzitási stratégia ideálistól 
elmaradó végrehajtásának egyik fő oka a 
megfelelő finanszírozás, illetve a 
kormányzati szervek és a tudományos 
intézmények közötti jobb egyeztetés
hiánya. A fő uniós finanszírozási eszközök, 
köztük különösen az európai strukturális 
és beruházási alapok, név szerint az
Európai Regionális Fejlesztési Alap, a 
Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap, jelentős 
mértékben fedezhetik ezeket a 
szükségleteket. A programnak az EU 
természetre és biológiai sokféleségre 
irányuló jogszabályai és szakpolitikái 
végrehajtását előmozdító, a 
fenntarthatóságra és megőrzésre törekvő 
stratégiai projektek révén fokoznia kell e 
témák más szakpolitikákban való 
érvényesítését, többek között a 92/43/EGK 
irányelv alapján létrehozott, prioritást 
élvező intézkedési keretekbe tartozó 
fellépések révén. Számos tagállamban az 
ökoszisztémák nagy arányban 
degradálódtak; az ökoszisztémák 
helyreállítása hozzájárul a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállításához 
és az általuk nyújtott ökoszisztéma-
szolgáltatások megóvásához. Külön 
figyelmet kell fordítani az ökoszisztémák 
helyreállítására és fenntartására, 
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rendeletben meghatározott stratégiai 
természetvédelmi projekteket kiegészítő 
támogató intézkedésekre fordítják.

valamint a más gazdasági ágazatokkal –
így például az erdőgazdálkodással és a 
vízgazdálkodással – való partnerségek 
ösztönzésére a természetalapú gazdaságok 
fejlesztése során. A stratégiai 
természetvédelmi projektek keretében 
támogatni kell az uniós természeti és 
biológiai sokféleségre vonatkozó 
célkitűzések más politikákban és 
finanszírozási eszközökben való 
érvényesítését célzó tagállami cselekvési 
programokat, ezáltal biztosítva, hogy 
elegendő forrást mobilizáljanak az említett 
szakpolitikák végrehajtása számára, 
szinergiát alakítva ki a különböző uniós 
finanszírozási eszközök között a 
természetvédelem és a helyi és regionális 
fejlesztési igények közötti egyensúly 
megteremtésével egyidejűleg. A 
tagállamok és régióik dönthetnek úgy, 
hogy a Közös Agrárpolitika végrehajtását 
szolgáló stratégiai tervük alapján az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap szerinti előirányzataik egy részét az e 
rendeletben meghatározott stratégiai 
természetvédelmi projekteket kiegészítő 
támogató intézkedésekre fordítják.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) „A biológiai sokféleség és 
ökoszisztéma-szolgáltatások Európa 
tengerentúli területein” önkéntes rendszer 
(BEST) a biológiai sokféleség védelmét, az 
ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartható 
használatát, azon belül az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklése 
ökoszisztéma-alapú megközelítéseit 
támogatja az Unió legkülső régióiban és a 
tengerentúli országokban és területeken. A 
BEST felhívta a figyelmet az Unió 

(15) „A biológiai sokféleség és 
ökoszisztéma-szolgáltatások Európa 
tengerentúli területein” önkéntes rendszer 
(BEST) a biológiai sokféleség védelmét, az 
ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartható 
használatát, azon belül az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklése 
ökoszisztéma-alapú megközelítéseit 
támogatja az Unió legkülső régióiban és a 
tengerentúli országokban és területeken. A 
BEST felhívta a figyelmet az Unió 
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legkülső régiói és a tengerentúli országok 
és területek ökológiai jelentőségére a 
biológiai sokféleség megőrzése 
szempontjából. A tengerentúli országok és 
területek 2017-ben és 2018-ban miniszteri 
nyilatkozatok formájában ismerték el a 
biológiai sokféleségre fordítható 
kisösszegű támogatások hasznosságát. 
Helyénvaló a továbbiakban is lehetővé 
tenni, hogy a program kisösszegű 
támogatásokat nyújtson a legkülső régiók 
és a tengerentúli országok és területek 
biológiai sokféleséget szolgáló 
projektekhez.

legkülső régiói és a tengerentúli országok 
és területek ökológiai jelentőségére a 
biológiai sokféleség megőrzése 
szempontjából. A tengerentúli országok és 
területek 2017-ben és 2018-ban miniszteri 
nyilatkozatok formájában ismerték el a 
biológiai sokféleségre fordítható 
kisösszegű támogatások hasznosságát. 
Ezért fontos a rendszer fenntarthatóvá 
tétele, integrálva azt a LIFE programba és 
ambiciózus pénzügyi forrásokat biztosítva 
a költségvetése számára. A programnak a 
továbbiakban is a legkülső régiók és a 
tengerentúli országok és területek biológiai 
sokfélesége számára kell kisösszegű 
támogatásokat nyújtania, teljesítve ezzel 
az Unió kötelességeit e területek felé, 
biztosítva az Unió környezetvédelmi 
célkitűzéseinek megvalósulását, és 
hozzájárulva a társadalmi és területi 
kohézióhoz. A rendszer nem helyettesítheti 
azonban a LIFE program keretében a 
legkülső régióknak nyújtott egyéb 
forrásokat.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A körforgásos gazdaság 
előmozdításához paradigmaváltásra van 
szükség az anyagok és termékek, többek 
között a műanyagok tervezése, előállítása, 
fogyasztása és hulladékainak elhelyezése 
terén. A programnak különböző szereplők 
(vállalkozások, hatóságok és fogyasztók) 
támogatásával kell hozzájárulnia a 
körfogásos gazdasági modell átvételéhez, 
nevezetesen támogatnia kell az adott helyi, 
regionális vagy országos kontextusokra 
szabott legjobb technológiák, gyakorlatok 
és megoldások kifejlesztését, alkalmazását 
és elterjesztését, többek között integrált 
hulladékkezelési, illetve -megelőzési 

(16) A körforgásos gazdaság 
előmozdításához paradigmaváltásra van 
szükség az anyagok és termékek, többek 
között a műanyagok tervezése, előállítása, 
fogyasztása és hulladékainak elhelyezése 
terén. A programnak különböző szereplők 
(vállalkozások, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok és fogyasztók) támogatásával 
kell hozzájárulnia a körfogásos gazdasági 
modell átvételéhez, nevezetesen 
támogatnia kell az adott helyi, regionális 
vagy országos kontextusokra szabott 
legjobb technológiák, gyakorlatok és 
megoldások kifejlesztését, alkalmazását és 
elterjesztését, többek között integrált 
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tervek kialakítását. A műanyagokra 
vonatkozó stratégia végrehajtásának 
támogatása révén a tengeri hulladék 
jelentette probléma kezeléséhez is hozzá 
lehet járulni.

területi hulladékkezelési, illetve -
megelőzési tervek kialakítását. A 
műanyagokra vonatkozó stratégia 
végrehajtásának támogatása révén 
különösen hozzá lehet járulni a tengeri 
hulladék jelentette probléma kezeléséhez, 
elősegítve ezáltal a tengeri sokféleség 
megőrzését.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A környezetvédelmi, éghajlat-
politikai és kapcsolódó tiszta energiákra 
való átállással kapcsolatos irányítás 
javítása érdekében be kell vonni a civil 
társadalmat: javítani kell a tudatosságot, a 
fogyasztók elköteleződését, valamint az 
érdekeltek, többek között a civil 
szervezetek bevonását a szakpolitikák 
alakításába és végrehajtásába.

(20) A környezetvédelmi, éghajlat-
politikai és kapcsolódó tiszta energiákra 
való átállással kapcsolatos irányítás 
minden szinten történő javítása érdekében 
a kommunikáció fokozása révén be kell 
vonni a civil társadalmat, valamint a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságokat,
javítani kell a tudatosságot, a fogyasztók 
elköteleződését, valamint az érdekeltek, 
többek között a civil szervezetek, a kutató 
és innovációs partnerek, illetve 
vállalkozások bevonását a szakpolitikák 
alakításába és végrehajtásába.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A programnak fel kell készítenie a 
piaci szereplőket a tiszta, körforgásos, 
erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és az éghajlatváltozással 
szemben ellenálló gazdasági környezetre, 
és támogatnia kell átállásukat, amihez ki 
kell próbálniuk új üzleti lehetőségeket, 
naprakésszé kell tenniük szakmai 
ismereteiket, be kell vonni a 
véleményformálókat, és új módszereket 

(22) A programnak fel kell készítenie a 
piaci szereplőket a tiszta, körforgásos, 
erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és az éghajlatváltozással 
szemben ellenálló gazdasági környezetre, 
és támogatnia kell átállásukat, amihez ki 
kell próbálniuk új üzleti lehetőségeket, 
naprakésszé kell tenniük szakmai 
ismereteiket, be kell vonni a 
véleményformálókat, új módszereket kell 



AD\1165920HU.docx 15/32 PE625.424v02-00

HU

kell kikísérletezni a jelenlegi eljárások és 
üzleti környezet átszabása érdekében. A 
társadalmi elfogadottság és a fogyasztói 
elköteleződés elérése révén elő kell 
segíteni a fenntartható megoldások 
nagyobb piaci térnyerését.

kikísérletezni a jelenlegi eljárások és üzleti 
környezet átszabása érdekében, és a 
körforgásos gazdasággal kapcsolatos 
célkitűzéseinek megvalósítása során 
szerephez kell juttatni a helyi és regionális 
érintetteket. A társadalmi elfogadottság és 
a fogyasztói elköteleződés elérése révén 
elő kell segíteni a fenntartható megoldások 
nagyobb piaci térnyerését, többek között 
médiakampányok révén.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagyobb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai beruházásokhoz uniós 
szinten elsősorban a nagyobb támogatási 
programok járulnak hozzá (horizontális 
érvényesítés). A program keretében 
megvalósítandó stratégiai integrált 
projektek és stratégiai természetvédelmi 
projektek katalizátor-szerepéhez 
hozzátartozik egyrészt a finanszírozásnak 
nem csak e támogatási programokból, 
hanem a nemzeti alapokból és más 
forrásokból történő bevonzása is, másrészt 
a szinergiák létrehozása.

(23) A nagyobb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai beruházásokhoz uniós 
szinten elsősorban a nagyobb támogatási 
programok, többek között a kohéziós 
alapok járulnak hozzá (horizontális 
érvényesítés). A program keretében
megvalósítandó stratégiai integrált 
projektek és stratégiai természetvédelmi 
projektek katalizátor-szerepéhez 
hozzátartozik egyrészt a finanszírozásnak 
nem csak e támogatási programokból, 
hanem a nemzeti alapokból és más 
forrásokból történő bevonzása is, másrészt 
a szinergiák létrehozása.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Párizsi Megállapodás és az 
ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljai 
végrehajtására vonatkozóan vállalt uniós 
kötelezettséggel összhangban el kell 
ismerni az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

(24) A Párizsi Megállapodás és az 
ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljai 
végrehajtására vonatkozóan vállalt uniós 
kötelezettséggel összhangban el kell 
ismerni az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
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jelentőségét, és a programnak hozzá kell 
járulnia az éghajlat-politika 
érvényesítéséhez oly módon, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25 %-a támogassa 
az éghajlat-politikai célokat. A program 
keretében végrehajtott intézkedések 
nyomán a teljes programköltségvetés 
61 %-a fog hozzájárulni éghajlat-politikai 
célokhoz. A program előkészítése és 
végrehajtása során azonosítani kell a 
megfelelő intézkedéseket, majd azokat újra 
el kell bírálni a vonatkozó értékelések és 
felülvizsgálati eljárások alkalmával.

jelentőségét, és a programnak hozzá kell 
járulnia az éghajlat-politika 
érvényesítéséhez oly módon, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 30 %-a támogassa 
az éghajlat-politikai célokat. A program 
keretében végrehajtott intézkedések 
nyomán a teljes programköltségvetés 
61 %-a fog hozzájárulni éghajlat-politikai 
célokhoz. A program előkészítése és 
végrehajtása során azonosítani kell a 
megfelelő intézkedéseket, majd azokat újra 
el kell bírálni a vonatkozó értékelések és 
felülvizsgálati eljárások alkalmával.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A program végrehajtása során az 
EUMSZ 349. cikkének megfelelően kellő 
figyelmet kell fordítani a legkülső régiókra 
vonatkozó stratégiára, valamint e régiók 
speciális igényeire és sebezhetőségére. 
Emellett más, nem környezetvédelemmel, 
éghajlat-politikával vagy tiszta energiákkal 
foglalkozó uniós szakpolitikákat is 
figyelembe kell venni.

(25) A program végrehajtása során az 
EUMSZ 174. és 349. cikkének 
megfelelően tiszteletben kell tartani a
teljes mértékben az Unió részét képező
legkülső régiókra vonatkozó stratégiát, 
valamint általánosságban e súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő régiók speciális igényeire, 
jellemzőire, korlátaira és sebezhetőségére, 
amelyeket súlyos és állandó természeti 
vagy demográfiai hátrányok sújtanak. A 
végrehajtás egyben hozzájárulhatna a 
különböző régiók fejlettségi szintjei közti 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez, 
valamint a leghátrányosabb helyzetű 
régiók fejlesztési deficitjének 
mérsékléséhez, beleértve a környezetbarát 
politikák végrehajtása előtt álló egyedi 
kihívásokat is, hozzájárulva a tiszta, 
körforgásos, energiahatékony, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes gazdaságra való áttéréshez 
és a biológiai sokféleség megőrzéséhez e 
területeken. Emellett más, nem 
környezetvédelemmel, éghajlat-politikával 
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vagy tiszta energiákkal foglalkozó uniós 
szakpolitikákat is figyelembe kell venni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A program végrehajtásának 
elősegítése érdekében a Bizottságnak 
együtt kell működnie a nemzeti 
kapcsolattartó pontokkal, szemináriumokat 
és műhelymunkákat kell szerveznie, közzé 
kell tennie a program keretében támogatott 
projektek jegyzékét, népszerűsítenie kell a 
projektek által elért eredményeket, és 
segítenie kell a tapasztalatok, ismeretek és 
bevált gyakorlatok megosztását, illetve a 
projektek eredményeinek megismétlését 
Unió-szerte. E tevékenységeknek 
elsősorban a forrásokat kevésbé használó 
tagállamokra kell irányulniuk, és elő kell 
mozdítani az ugyanazon témával 
foglalkozó lezárt és folyamatban lévő 
projektek kedvezményezettei, pályázói 
vagy érdekeltjei közötti kommunikációt és 
együttműködést.

(26) A program végrehajtásának 
elősegítése érdekében a Bizottságnak 
együtt kell működnie a nemzeti, regionális 
és helyi kapcsolattartó pontokkal, 
szemináriumokat és műhelymunkákat kell 
szerveznie, közzé kell tennie a program 
keretében támogatott projektek jegyzékét, 
vagy egyéb tevékenységeket, például 
médiakampányokat kell folytatnia annak 
érdekében, hogy jobban népszerűsítse a 
projektek által elért eredményeket, és 
segítenie kell a tapasztalatok, ismeretek és 
bevált gyakorlatok megosztását, illetve a 
projektek eredményeinek megismétlését 
Unió-szerte, előmozdítva így az 
együttműködést és a kommunikációt. E 
tevékenységeknek elsősorban a forrásokat 
kevésbé használó tagállamokra kell 
irányulniuk, és elő kell mozdítani az 
ugyanazon témával foglalkozó lezárt és 
folyamatban lévő projektek 
kedvezményezettei, pályázói vagy
érdekeltjei közötti kommunikációt és 
együttműködést. Elengedhetetlen, hogy 
ebbe a kommunikációba és 
együttműködésbe a regionális és a helyi 
hatóságokat és érdekelt feleket is 
bevonják.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A finanszírozási formákat és a 
végrehajtási módszereket annak alapján 
kell megválasztani, hogy mennyire képesek 
elérni a tevékenységek konkrét 
célkitűzéseit és biztosítani az
eredményeket, figyelembe véve különösen 
az ellenőrzési költségeket, az 
adminisztratív terheket és a meg nem 
felelés kockázatát. Vissza nem térítendő 
támogatások esetében ezért mérlegelni kell 
az egyösszegű támogatások, az átalányok 
és az egységköltség-alapú térítés 
alkalmazását is.

(31) A finanszírozási formákat és a 
végrehajtási módszereket annak alapján 
kell megválasztani, hogy mennyire képesek 
elérni a tevékenységek konkrét 
célkitűzéseit és biztosítani a legjobb
eredményeket, figyelembe véve különösen 
az ellenőrzési költségeket, az 
adminisztratív terheket és a meg nem 
felelés kockázatát, valamint az egyéb 
közvetlen irányítási eszközökhöz 
viszonyított alacsonyabb 
társfinanszírozási arányt. Vissza nem 
térítendő támogatások esetében ezért 
mérlegelni kell az egyösszegű 
támogatások, az átalányok és az 
egységköltség-alapú térítés alkalmazását is.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A 2013/755/EU tanácsi határozat 
94. cikke alapján a tengerentúli 
országokban és területeken (TOT-ok) 
letelepedett szervezetek jogosultak 
finanszírozásban részesülni, figyelemmel a 
program szabályaira és célkitűzéseire, 
valamint azon tagállam esetleges 
megállapodásaira is, amelyhez az érintett 
tengerentúli ország vagy terület 
kapcsolódik. E szervezetek részvételét 
indokolt elsősorban a „Természet és 
biológiai sokféleség” alprogram szerinti 
projektekre korlátozni.

(33) A 2013/755/EU tanácsi határozat 
94. cikke alapján a tengerentúli 
országokban és területeken (TOT-ok) –
amelyek az Unió felelősségi körébe 
tartoznak – letelepedett szervezetek 
jogosultak finanszírozásban részesülni, 
figyelemmel a program szabályaira és 
célkitűzéseire, valamint azon tagállam 
esetleges megállapodásaira is, amelyhez az 
érintett tengerentúli ország vagy terület 
kapcsolódik. E szervezetek részvételét 
indokolt elsősorban a „Természet és 
biológiai sokféleség” alprogram szerinti 
projektekre korlátozni.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Azon harmadik országok, amelyek 
az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, 
részt vehetnek uniós programokban az 
EGT-megállapodás szerint létrejött 
együttműködési keretnek megfelelően, 
amely a megállapodás alapján elfogadott 
határozattal rendelkezik a program 
végrehajtásáról. Harmadik országok más 
jogi eszközök alapján is részt vehetnek. E 
rendeletbe külön rendelkezést kell 
bevezetni annak érdekében, hogy az 
engedélyező tisztviselő, az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai 
Számvevőszék megkapják a hatáskörük 
hiánytalan gyakorlásához szükséges 
jogokat és hozzáférést.

(35) Azon harmadik országok, amelyek 
az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, 
részt vehetnek uniós programokban az 
EGT-megállapodás szerint létrejött 
együttműködési keretnek megfelelően, 
amely a megállapodás alapján elfogadott 
határozattal rendelkezik a program 
végrehajtásáról. Harmadik országok –
többek között az Unió korábbi tagállamai 
– más jogi eszközök alapján is részt 
vehetnek. E rendeletbe külön rendelkezést 
kell bevezetni annak érdekében, hogy az 
engedélyező tisztviselő, az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai 
Számvevőszék megkapják a hatáskörük 
hiánytalan gyakorlásához szükséges 
jogokat és hozzáférést. Rendelkezni kell 
adott esetben az Európai Unió 
Bíróságánál történő jogorvoslat 
lehetőségéről.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
programot (LIFE) (a továbbiakban: a 
program).

Ez a rendelet létrehozza a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
programot (LIFE) (a továbbiakban: a 
program) a 2021. január 1. és 2027. 
december 31. közötti időszakra.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megállapítja a program célkitűzéseit, a 
2021–2027 közötti időszakra szóló 
költségvetést, az uniós finanszírozás 
formáit, valamint az e finanszírozás 
nyújtására vonatkozó szabályokat.

A rendelet előírja a program célkitűzéseit, 
a 2021–2027 közötti időszakra szóló 
költségvetést, az uniós finanszírozás 
formáit, valamint az e finanszírozás 2021. 
január 1. és 2027. december 31. közötti
nyújtására vonatkozó szabályokat.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „stratégiai természetvédelmi 
projektek”: az uniós természeti és biológiai 
sokféleségre vonatkozó célkitűzések 
megvalósítását szolgáló olyan projektek, 
amelyek koherens cselekvési programokat 
hajtanak végre a tagállamokban e célok 
más szakpolitikákban és finanszírozási 
eszközökben való érvényesítése érdekében, 
többek között a 92/43/EGK irányelv 
alapján létrehozott priorizált intézkedési 
keretek összehangolt végrehajtása révén;

1. „stratégiai természetvédelmi 
projektek”: az uniós természeti és biológiai 
sokféleségre vonatkozó célkitűzések 
megvalósítását szolgáló olyan projektek, 
amelyek nemzeti, regionális és helyi 
szinten koherens cselekvési programokat 
hajtanak végre a tagállamokban e célok 
más szakpolitikákban és finanszírozási 
eszközökben való érvényesítése érdekében, 
többek között a 92/43/EGK irányelv 
alapján létrehozott, prioritást élvező
intézkedési keretek összehangolt 
végrehajtása révén;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „stratégiai integrált projektek”: az 
egyes uniós környezetvédelmi, éghajlat-
politikai vagy kapcsolódó tiszta energiáról 
szóló jogszabályok, illetve szakpolitikák 
által megkövetelt, a tagállami hatóságok 
által kidolgozott környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai stratégiákat vagy 
cselekvési terveket regionális, több régiót 
érintő, nemzeti vagy nemzetek feletti 
szinten végrehajtó projektek, amelyek 

2. „stratégiai integrált projektek”: az 
egyes uniós környezetvédelmi, éghajlat-
politikai vagy kapcsolódó tiszta energiáról 
szóló jogszabályok, illetve szakpolitikák 
által megkövetelt, a tagállami hatóságok 
által nemzeti, regionális és helyi szinten 
kidolgozott környezetvédelmi és éghajlat-
politikai stratégiákat vagy cselekvési 
terveket regionális, több régiót érintő, 
nemzeti vagy nemzetek feletti szinten 
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biztosítják az érdekeltek bevonását, és 
előmozdítják legalább egy másik uniós, 
nemzeti vagy magánforrás bevonását és az 
azzal való összhangot;

végrehajtó projektek, amelyek biztosítják 
az érdekeltek bevonását, és előmozdítják 
legalább egy másik uniós, nemzeti vagy 
magánforrás bevonását és az azzal való 
összhangot;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „hagyományos projektek”: a 
stratégiai integrált projektektől, a stratégiai 
természetvédelmi projektektől és a 
technikai segítségnyújtási projektektől 
eltérő, a programnak a 3. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott egyedi 
célkitűzéseit szolgáló projektek;

4. „hagyományos projektek”: a 
stratégiai integrált projektektől, a stratégiai 
természetvédelmi projektektől és a 
technikai segítségnyújtási projektektől 
eltérő, a programnak a 3. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott egyedi 
célkitűzéseit szolgáló projektek, például az 
alulról építkező projektek 
(közösségvezérelt helyi fejlesztés);

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „az igazgatási kapacitás kiépítését 
célzó projektek”: olyan projektek, amelyek 
segítségével a tagállami hatóságok 
növelhetik a feladatok ellátására, a 
problémák megoldására és a célkitűzések 
elérésére, valamint ezek fejlődésének 
megismerésére és tágabb értelemben vett, 
fenntartható módon történő kezelésére 
való képességüket;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program általános célja hozzájárulni a 
tiszta, körforgásos, erőforrás-hatékony, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenálló gazdaság kialakításához, egyebek 
mellett a tiszta energiákra való átállás 
révén is, továbbá a környezet minőségének
védelméhez és javításához, valamint a 
biológiai sokféleség csökkenésének 
megállításához és visszafordításához, 
előmozdítva ezáltal a fenntartható 
fejlődést.

A program általános célja hozzájárulni a 
fenntartható, tiszta, körforgásos, energia-
és erőforrás-hatékony, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenálló gazdaság 
kialakításához, egyebek mellett a tiszta és 
megújuló energiákra való átállás révén is, 
továbbá a környezet minőségének 
védelméhez, megőrzéséhez és javításához, 
valamint a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállításához és 
visszafordításához, előmozdítva ezáltal a 
fenntartható fejlődést és elősegítve az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet. A 
programnak támogatnia kell a jobb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
irányítást is valamennyi szinten, ideértve a 
helyi és regionális hatóságok, illetve a 
civil társadalmi szervezetek nagyobb 
mértékű bevonását is.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kifejleszteni, megismertetni és 
előmozdítani az uniós környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai jogszabályok, illetve 
szakpolitikák — ideértve a tiszta 
energiákra való átállást is — célkitűzéseit 
szolgáló innovatív technológiákat és 
megközelítéseket, másrészt a természet és 
a biológiai sokféleség terén előmozdítani a 
bevált gyakorlatok alkalmazását;

a) kifejleszteni, megismertetni és 
előmozdítani az uniós környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai jogszabályok, illetve 
szakpolitikák — ideértve a tiszta és 
megújuló energiákra való átállást is —
célkitűzéseit szolgáló innovatív 
technológiákat és megközelítéseket, 
másrészt a természet és a biológiai 
sokféleség terén előmozdítani a bevált 
gyakorlatok alkalmazását;

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont



AD\1165920HU.docx 23/32 PE625.424v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatni a megfelelő uniós 
jogszabályok és szakpolitikák fejlesztését, 
végrehajtását, nyomon követését és 
érvényesítését, többek között a 
környezetvédelmi, éghajlat-politikai és 
tiszta energiákra vonatkozó irányítás 
javítása révén, ami egyebek mellett a köz-
és magánszférabeli szereplők 
kapacitásának növelésével és a civil 
társadalom bevonásával érhető el;

b) támogatni a megfelelő uniós 
jogszabályok és szakpolitikák fejlesztését, 
végrehajtását, nyomon követését és 
érvényesítését, egyúttal javítva az 
együttműködést és a kommunikációt, 
többek között a többszintű irányítás 
javítása révén, ami egyebek mellett – a 
regionális és helyi szintre is kiterjedően –
a köz- és magánszférabeli szereplők 
kapacitásának növelésével és a civil 
társadalom bevonásával érhető el;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ösztönözni a megfelelő uniós 
jogszabályok és szakpolitikák 
végrehajtásához hozzájáruló sikeres 
műszaki és szakpolitikai megoldások 
széles körű alkalmazását és eredményeinek 
megismétlését, integrálni a kapcsolódó 
célokat más szakpolitikákba, köz- és 
magánszférabeli gyakorlatokba, valamint 
beruházásokat mobilizálni és javítani a 
finanszírozáshoz való hozzáférést.

c) ösztönözni a megfelelő uniós 
jogszabályok és szakpolitikák 
végrehajtásához hozzájáruló sikeres 
műszaki és szakpolitikai megoldások és 
bevált gyakorlatok széles körű 
alkalmazását és eredményeinek 
megismétlését, többek között regionális és 
helyi szinten integrálni a kapcsolódó 
célokat más szakpolitikákba, köz- és 
magánszférabeli gyakorlatokba, valamint
beruházásokat mobilizálni és javítani a 
finanszírozáshoz való hozzáférést.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az „Az éghajlatváltozás mérséklése 
és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás” alprogram, valamint

a) az „Az éghajlat-politikai irányítás, 
az éghajlatváltozás mérséklése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 
alprogram, valamint

Módosítás 33
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1)  A program 2021 és 2027 közötti 
időszakban történő végrehajtásának 
pénzügyi keretösszege folyó árakon 5 450
000 000 EUR.  

(1) A program 2021 és 2027 közötti 
időszakban történő végrehajtásának 
pénzügyi keretösszege 2018. évi árakon 6 
442 000 000 EUR.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg 
indikatív felosztása a következő:  

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 
indikatív felosztása a következő:

a)  EUR 3 500 000 000 a 
„Környezetvédelem” területre, azon belül

a) EUR 4 122 880 000 a 
„Környezetvédelem” területre, azon belül

1. EUR 2 150 000 000 a „Természet 
és biológiai sokféleség” alprogramra és

1. EUR 2 514 956 800 a „Természet 
és biológiai sokféleség” alprogramra és

2. EUR 1 350 000 000 a „Körforgásos 
gazdaság és életminőség” alprogramra;

2. EUR 1 607 923 200 a „Körforgásos 
gazdaság és életminőség” alprogramra;

b) EUR 1 950 000 000 az „Éghajlat-
politika” területre, azon belül

b) EUR 2 319 120 000 az „Éghajlat-
politika” területre, azon belül

1. EUR 950 000 000 az „Az
éghajlatváltozás mérséklése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 
alprogramra és

1. 1 136 368 800 EUR az 
„Azéghajlat-politikai irányítás, az
éghajlatváltozás mérséklése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 
alprogramra és

2. EUR 1 000 000 000 a „Tiszta 
energiákra való átállás” alprogramra.

2. 1 182 751 200 EUR a „Tiszta 
energiákra való átállás” alprogramra.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tájékoztatás és kommunikáció, a) tájékoztatás és kommunikáció, 
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ideértve a tudatosságnövelő kampányokat 
is. Az e rendelet értelmében 
kommunikációs tevékenységekre 
előirányzott pénzügyi források fedezik az 
uniós politikai prioritásokkal kapcsolatos, 
valamint a környezetvédelmi, éghajlat-
politikai és kapcsolódó tiszta energiára 
vonatkozó uniós jogszabályok 
végrehajtásának és átültetésének 
helyzetével kapcsolatos szervezeti 
kommunikáció költségeit is;

ideértve a médiakampányokat, például a 
tájékoztató kampányokat is. Az e rendelet 
értelmében kommunikációs 
tevékenységekre előirányzott pénzügyi 
források fedezik az uniós politikai 
prioritásokkal kapcsolatos, valamint a 
környezetvédelmi, éghajlat-politikai és 
kapcsolódó tiszta energiára vonatkozó 
uniós jogszabályok végrehajtásának és 
átültetésének helyzetével kapcsolatos 
szervezeti kommunikáció költségeit is;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hálózatépítés és beváltgyakorlat-
platformok létrehozása;

e) hálózatépítés és a bevált 
gyakorlatok megosztását lehetővé tévő 
platformok vagy projektek;

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egyéb harmadik országok az uniós 
programokban való részvételük feltételeit 
meghatározó külön megállapodással 
összhangban, amennyiben a megállapodás:

d) egyéb harmadik országok – többek 
között az Unió korábbi tagállamai – az 
uniós programokban való részvételük 
feltételeit meghatározó külön 
megállapodással összhangban, amennyiben 
a megállapodás:

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont – 4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– biztosítja az Unió jogát a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodáshoz és 
pénzügyi érdekeinek védelméhez.

– biztosítja az Unió jogát a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodáshoz és 
pénzügyi érdekeinek védelméhez és adott 
esetben rendelkezik az Európai Unió 
Bíróságánál történő jogorvoslat 
lehetőségéről.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program végrehajtása során biztosítani 
kell az összhangot és szinergiákra kell 
törekedni a program és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap és az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap, a Horizont Európa, a
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és az 
InvestEU Alap között, különösen a 
stratégiai természetvédelmi projektek és a 
stratégiai integrált projektek keretében, és 
támogatni kell a program keretében 
kialakított megoldások terjesztését és tág 
körű alkalmazását.

A program végrehajtása során biztosítani 
kell az átláthatóságot, az összhangot és 
szinergiákra kell törekedni a program és az 
uniós kohéziós politika, különösen pedig 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az 
Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap és az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap, valamint a Horizont 
Európa, az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz és az InvestEU Alap között, 
különösen a stratégiai természetvédelmi 
projektek és a stratégiai integrált projektek 
keretében, és támogatni kell a program 
keretében kialakított megoldások 
terjesztését és tág körű alkalmazását. Az 
érintett regionális és helyi hatóságokat a 
programozás és a végrehajtás valamennyi 
fontos szakaszába be kell vonni.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottságnak törekednie kell a 
hagyományos projektek 
finanszírozásának tagállamok közötti  
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kiegyensúlyozott éves elosztására.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program keretében nyújtott vissza nem 
térítendő támogatások odaítélésére és 
kezelésére a költségvetési rendelet VIII. 
címével összhangban kerül sor.

A program keretében nyújtott vissza nem 
térítendő támogatások odaítélésére és 
kezelésére a költségvetési rendelet VIII. 
címével összhangban kerül sor, a 
társfinanszírozás maximális mértéke 85%.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) igazgatási kapacitás kiépítését 
célzó projektek;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. tagállamok vagy azokhoz 
kapcsolódó tengerentúli ország vagy 
terület;

1. tagállamok vagy azokhoz 
kapcsolódó tengerentúli ország vagy 
terület, ideértve a legkülső régiókat is;

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Támogathatók a legalább három 
olyan független szervezetből álló 
konzorciumban részt vevő jogalanyok, 

(5) Támogathatók a legalább három 
olyan független szervezetből álló 
konzorciumban részt vevő jogalanyok, 
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amelyek különböző tagállamokban vagy 
azokhoz kapcsolódó tengerentúli 
országokban vagy területeken vagy a 
programhoz társult harmadik országokban 
vagy más harmadik országokban 
telepedtek le.

amelyek különböző tagállamokban vagy 
azokhoz kapcsolódó tengerentúli 
országokban vagy területeken, ideértve a 
legkülső régiókat is, vagy a programhoz 
társult harmadik országokban vagy más 
harmadik országokban telepedtek le.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a projekteknek tiszteletben kell 
tartaniuk a földrajzi egyensúly általános 
elvét;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Adott esetben különös tekintettel 
kell lenni a speciális szükségletekkel 
rendelkező vagy sérülékeny földrajzi 
területek, pl. a környezetvédelmi 
kihívásokkal vagy természeti hátrányokkal 
küzdő, a határ- vagy a legkülső területek 
projektjeire.

f) Adott esetben különös tekintettel 
kell lenni a speciális szükségletekkel 
rendelkező vagy sérülékeny földrajzi 
területek, pl. a környezetvédelmi 
kihívásokkal vagy természeti hátrányokkal 
küzdő, a határterületek, a gyéren lakott 
északi területek vagy a legkülső területek 
projektjeire.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) különös figyelmet kell fordítani a 
legkülső régiókban megvalósított 
projektek végrehajtását szolgáló források 
biztosítására.
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kiválósági pecsétet elnyert 
intézkedések, valamint az alábbi, 
kumulatív feltételeknek megfelelő 
intézkedések:

törölve

a) amelyek értékelésre kerültek a program 
szerinti pályázati kiírás keretében;

b) megfelelnek a szóban forgó pályázati 
kiírás minimális minőségi elvárásainak;

c) a szóban forgó pályázati kiírás alapján 
forráshiány miatt nem támogathatók,

részesülhetnek támogatásban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós 
Alap, az Európai Szociális Alap+ vagy az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap forrásaiból az (EU)XX [a közös 
rendelkezésekről szóló] rendelet [67]. 
cikkének (5) bekezdésével és az (EU)XX 
[a közös agrárpolitika finanszírozásáról, 
irányításáról és monitoringjáról szóló] 
rendelet [8]. cikkével összhangban, 
amennyiben az érintett program 
célkitűzéseivel konzisztensek. A 
támogatást nyújtó Alap szabályai 
irányadóak.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Valamennyi érdekelt felet, 
beleértve a regionális és helyi 
hatóságokat, valamint a civil társadalmi 
szervezeteket megfelelően be kell vonni a 
munkaprogramok kialakításának és 
végrehajtásának valamennyi szakaszába.
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a források elosztása az egyes 
alprogramokon belül a különböző 
szükségletek és finanszírozási formák 
között;

a) a források elosztása az egyes 
alprogramokon belül a különböző 
szükségletek és finanszírozási formák 
között, valamint a minimális és maximális 
társfinanszírozási ráták minden egyes 
esetben;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az uniós finanszírozás 
kedvezményezettjei minden egyes konkrét 
projekt esetében kommunikációs 
tisztviselőt („projektkommunikációs 
tisztviselő”) jelölnek ki.
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