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Muudatusettepanek 61
Julie Girling

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on vaid seadusandjale 
suunatud soovitus ning seda ei saa 
määrata kindlaks enne, kui jõutakse 
kokkuleppele ettepanekus võtta vastu 
määrus, millega kehtestatakse 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020; märgib sellele vaatamata, et 
eelarve piiramine peaks olema esmatähtis 
ning rahastamispakett peaks seetõttu 
olema samaulatuslik LIFE+ määruses1

esitatud eelarvega;
__________________
1Määrus (EÜ) nr 614/2007, ELT L 149, 
9.6.2007, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Romana Jordan

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on vaid seadusandjale 
suunatud soovitus ning seda ei saa 
määrata kindlaks enne, kui jõutakse 
kokkuleppele mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlevas määruses;
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Or. sl

Muudatusettepanek 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määrusega sätestatakse kogu 
programmi LIFE kehtivuse ajaks 
rahastamispakett kogusummas 
3 618 miljonit eurot, mis on iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus eelarvepädeva 
institutsiooni jaoks peamine lähtealus 
komisjoni 29. juuni 2011. aasta ettepaneku 
(„Institutsioonidevaheline kokkulepe 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta”) 
punkti 17 tähenduses.

(6) Käesoleva määrusega sätestatakse kogu 
programmi LIFE kehtivuse ajaks 
rahastamispakett suurusjärgus 1% 
kogueelarvest, mis on iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus eelarvepädeva 
institutsiooni jaoks peamine lähtealus 
komisjoni 29. juuni 2011. aasta ettepaneku 
(„Institutsioonidevaheline kokkulepe 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta”) 
punkti 17 tähenduses.

Or. en

Selgitus

Programmi LIFE eelarve osa suurendamine ELi kogueelarves on asjakohane ning probleeme 
silmas pidades annab 1% siiski mõõduka summa. Osa suurendamise ettepaneku eesmärk on 
eelkõige aidata ELil kaasrahastada Natura 2000 alade haldamist.

Muudatusettepanek 64
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määrusega sätestatakse kogu 
programmi LIFE kehtivuse ajaks 
rahastamispakett kogusummas 
3 618 miljonit eurot, mis on iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus eelarvepädeva 
institutsiooni jaoks peamine lähtealus 

(6) Käesoleva määrusega sätestatakse kogu 
programmi LIFE kehtivuse ajaks 
rahastamispakett suurusjärgus 1% 
järgmisest mitmeaastasest 
finantsraamistikust, mis on iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus eelarvepädeva 
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komisjoni 29. juuni 2011. aasta ettepaneku 
(„Institutsioonidevaheline kokkulepe 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta”) 
punkti 17 tähenduses.

institutsiooni jaoks peamine lähtealus 
komisjoni 29. juuni 2011. aasta ettepaneku 
(„Institutsioonidevaheline kokkulepe 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta”) 
punkti 17 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 65
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määrusega sätestatakse
kogu programmi LIFE kehtivuse ajaks 
rahastamispakett kogusummas
3 618 miljonit eurot, mis on iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus eelarvepädeva 
institutsiooni jaoks peamine lähtealus 
komisjoni 29. juuni 2011. aasta ettepaneku 
(„Institutsioonidevaheline kokkulepe 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta”) 
punkti 17 tähenduses.

(6) Programmi LIFE rahastamispakett 
peab olema vähemalt 1% liidu 
üldeelarvest. Seega sätestatakse käesoleva
määrusega kogu programmi LIFE 
kehtivuse ajaks rahastamispakett 1% 
ulatuses mitmeaastase finantsraamistiku 
vahenditest aastateks 2014–2020 ehk [...]
eurot, mis on iga-aastase eelarvemenetluse 
käigus eelarvepädeva institutsiooni jaoks 
peamine lähtealus komisjoni 29. juuni 
2011. aasta ettepaneku 
(„Institutsioonidevaheline kokkulepe 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta”) 
punkti 17 tähenduses.

Or. pt

Muudatusettepanek 66
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Võttes arvesse 2008. aasta juulis 
Réunioni saarel toimunud konverentsil 
välja töötatud dokumenti „Sõnum 
Réunioni saarelt” (Message from 
Reunion Island) ning vastavalt nõukogu 
10. detsembri 2011. aasta järeldustele, 
milles julgustati komisjoni ja liikmesriike 
jätkama ühise lähenemisviisi edendamist 
seoses loodushoiuga kogu liidu 
territooriumil, sealhulgas 
äärepoolseimates piirkondades ja 
ülemeremaades ja -territooriumidel, ning 
võttes samuti arvesse komisjoni 3. mai 
2011. aasta teatist „Meie elukindlustus, 
meie looduskapital: ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia aastani 2020”, 
milles komisjon võtab ülesandeks 
edendada algatust BEST (Bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused 
Euroopa ülemereterritooriumidel) 
laiendamisele ja julgustamisele, peavad 
ülemeremaad ja -territooriumid saama 
osaleda liidu programmides vastavalt 
ülemeremaade ja -territooriumide 
assotsieerimise otsuses sätestatud 
tingimustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Julie Girling, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Nõukogu 27. novembri 2001. aasta 
otsuse 2001/822/EÜ1 (ülemeremaade ja -
territooriumide assotsieerimise kohta 
Euroopa Ühendusega) artikli 58 kohaselt 
peaksid ülemeremaad ja -territooriumid 
olema programmis LIFE osalemiseks 
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abikõlblikud.
_____________
¹ EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskava” (edaspidi 
„ressursitõhusa Euroopa tegevuskava”) on 
sätestatud vahe-eesmärgid ja meetmed, mis 
on vajalikud selleks, et suunata liit teele, 
mis viib ressursitõhusa ja jätkusuutliku 
majanduskasvuni. Seetõttu tuleks 
keskkonna ja ressursitõhususe prioriteetses 
valdkonnas toetada liidu 
keskkonnapoliitika tulemuslikku 
rakendamist avalikus ja erasektoris, 
eelkõige ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskavaga hõlmatud 
keskkonnasektorite puhul, hõlbustades uute 
lahenduste ja parimate tavade 
väljatöötamist ja jagamist. Samas tuleks 
sellest valdkonnast välja jätta need 
ökoinnovatsiooniga seotud tegevused, mis 
kattuvad programmiga Horisont 2020.

(12) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskava” (edaspidi 
„ressursitõhusa Euroopa tegevuskava”) on 
sätestatud vahe-eesmärgid ja meetmed, mis 
võivad aidata suunata liitu teele, mis viib 
ressursitõhusa ja jätkusuutliku 
majanduskasvuni. Seetõttu tuleks 
keskkonna ja ressursitõhususe prioriteetses 
valdkonnas toetada liidu 
keskkonnapoliitika tulemuslikku 
rakendamist avalikus ja erasektoris, 
eelkõige ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskavaga hõlmatud 
keskkonnasektorite puhul, hõlbustades uute 
lahenduste ja parimate tavade 
väljatöötamist ja jagamist. Samas tuleks 
sellest valdkonnast välja jätta need 
ökoinnovatsiooniga seotud tegevused, mis 
kattuvad programmiga Horisont 2020.

Or. de

Muudatusettepanek 69
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kliimamuutuste leevendamise 
prioriteetses valdkonnas tuleks aidata kaasa 
liidu kliimapoliitika ja kliimaalaste 
õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, eelkõige seoses 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja 
aruandlusega, maakasutust, maakasutuse 
muutust ja metsandust käsitleva 
poliitikaga, heitkogustega kauplemise 
süsteemiga, liikmesriikide 
jõupingutustega kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks, süsiniku 
kogumise ja säilitamisega, 
taastuvenergiaga, energiatõhususega, 
transpordi ja kütustega, osoonikihi 
kaitsega ja fluoritud gaasidega.

(16) Kliimamuutuste leevendamise 
prioriteetses valdkonnas tuleks aidata kaasa 
liidu kliimapoliitika ja kliimaalaste
õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, toetades võimaluse korral
eelkõige koostoimet teiste 
keskkonnaeesmärkidega, näiteks 
bioloogiline mitmekesisus, sellistes 
valdkondades nagu kasvuhoonegaaside 
heite seire ja aruandlus, maakasutust, 
maakasutuse muutust ja metsandust 
käsitlev poliitika, heitkogustega 
kauplemise süsteem, liikmesriikide 
jõupingutused kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks, süsiniku 
kogumine ja säilitamine, taastuvenergia, 
energiatõhusus, transport ja kütused, 
osoonikihi kaitse ja fluoritud gaasid.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopas ja mujal maailmas on juba 
näha kliimamuutuste esimesi tagajärgi, 
näiteks üleujutusi ja põuda põhjustavaid 
äärmuslikke ilmastikutingimusi ning 
temperatuuri ja merevee taseme tõusu. 
Seega tuleks kliimamuutustega kohanemise 
prioriteetses valdkonnas aidata kaasa 
kirjeldatud tagajärgedega kohanemisele 
elanike seas, majandussektorites ja 
piirkondades, et konkreetsete 
kohanemismeetmete ja strateegiate abil 
tagada liidu suurem vastupidavus. Selles 

(17) Euroopas ja mujal maailmas on juba 
näha kliimamuutuste esimesi tagajärgi, 
näiteks üleujutusi ja põuda põhjustavaid 
äärmuslikke ilmastikutingimusi ning 
temperatuuri ja merevee taseme tõusu. 
Seega tuleks kliimamuutustega kohanemise 
prioriteetses valdkonnas aidata kaasa 
kirjeldatud tagajärgedega kohanemisele 
elanike seas, majandussektorites ja 
piirkondades, et konkreetsete 
kohanemismeetmete ja strateegiate abil 
tagada keskkonna suurem vastupidavus. 
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valdkonnas võetavad meetmed peaksid 
täiendama kodanikukaitse 
rahastamisvahendi raames abikõlblikke 
meetmeid.

Selles valdkonnas võetavad meetmed 
peaksid täiendama kodanikukaitse 
rahastamisvahendi raames abikõlblikke 
meetmeid ning keskenduma peamiselt 
ökosüsteemil põhinevale käsitlusele, 
toetades kulutõhusate lisahüvede loomist, 
luues teiste keskkonnaeesmärkidega 
kaasnevat kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopas ja mujal maailmas on juba 
näha kliimamuutuste esimesi tagajärgi, 
näiteks üleujutusi ja põuda põhjustavaid 
äärmuslikke ilmastikutingimusi ning 
temperatuuri ja merevee taseme tõusu. 
Seega tuleks kliimamuutustega kohanemise 
prioriteetses valdkonnas aidata kaasa 
kirjeldatud tagajärgedega kohanemisele 
elanike seas, majandussektorites ja 
piirkondades, et konkreetsete 
kohanemismeetmete ja strateegiate abil 
tagada liidu suurem vastupidavus. Selles 
valdkonnas võetavad meetmed peaksid 
täiendama kodanikukaitse 
rahastamisvahendi raames abikõlblikke 
meetmeid.

(17) Euroopas ja mujal maailmas on juba 
näha kliimamuutuste esimesi tagajärgi, 
näiteks üleujutusi ja põuda põhjustavaid 
äärmuslikke ilmastikutingimusi ning 
temperatuuri ja merevee taseme tõusu. 
Seega tuleks kliimamuutustega kohanemise 
prioriteetses valdkonnas aidata kaasa 
kirjeldatud tagajärgedega kohanemisele 
elanike seas, majandussektorites ja 
piirkondades, et konkreetsete 
kohanemismeetmete ja strateegiate abil 
tagada liidu suurem vastupidavus. Selles 
valdkonnas võetavad meetmed peaksid 
täiendama kodanikukaitse 
rahastamisvahendi raames abikõlblikke 
meetmeid ning nende eesmärk peaks 
olema võimaluse korral toetada rahaliste 
vahendite kulutõhusat kasutamist, luues 
teiste keskkonnaeesmärkidega kaasnevat 
kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Keskkonna- ja kliimaalaste 
õigusaktide ja poliitika täielik rakendamine 
on lahutamatult seotud parema juhtimise 
saavutamisega, sidusrühmade kaasatuse 
suurendamisega ja teabe levitamisega. 
Seega tuleks juhtimise ja teabe prioriteetses 
valdkonnas mõlema allprogrammi raames 
toetada platvormide arendamist ja parimate 
tavade jagamist, et tagada parem täitmine 
ja jõustamine ning saavutada üldsuse ja 
sidusrühmade toetus liidu poliitikale, mille 
raames tehakse keskkonna- ja 
kliimaalaseid jõupingutusi. Eelkõige 
peaksid need toetama alusteadmiste 
levitamise, teadlikkuse tõstmise, üldsuse 
osalemise, teabele juurdepääsu andmise ja 
keskkonnaküsimustes õiguskaitse 
kättesaadavuse parandamist.

(18) Keskkonna- ja kliimaalaste 
õigusaktide ja poliitika täielik rakendamine 
on lahutamatult seotud parema juhtimise 
saavutamisega, sidusrühmade kaasatuse 
suurendamisega ja teabe levitamisega. 
Seega tuleks juhtimise ja teabe prioriteetses 
valdkonnas mõlema allprogrammi raames 
toetada platvormide arendamist ja parimate 
tavade jagamist, et tagada parem täitmine 
ja jõustamine ning saavutada üldsuse ja 
sidusrühmade toetus liidu poliitikale, mille 
raames tehakse keskkonna- ja 
kliimaalaseid jõupingutusi. Eelkõige 
peaksid need toetama alusteadmiste ja 
parimate tavade levitamise, teadlikkuse 
tõstmise, üldsuse osalemise, teabele 
juurdepääsu andmise ja 
keskkonnaküsimustes õiguskaitse 
kättesaadavuse parandamist.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et parandada keskkonna- ja 
kliimapoliitika rakendamist ning 
suurendada keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide lõimimist teistesse 
poliitikavaldkondadesse, tuleks programmi 
LIFE raames soodustada projekte, mis 
toetavad terviklikke lähenemisviise 
keskkonna- ja kliimaalaste õigusaktide ja 
poliitika rakendamisele. Keskkonna 
allprogrammi puhul peaksid need projektid 

(21) Selleks et parandada keskkonna- ja 
kliimapoliitika rakendamist ning 
suurendada keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide lõimimist teistesse 
poliitikavaldkondadesse, tuleks programmi 
LIFE raames soodustada projekte, mis 
toetavad terviklikke lähenemisviise
keskkonna- ja kliimaalaste õigusaktide ja 
poliitika rakendamisele. Keskkonna 
allprogrammi puhul peaksid need projektid 
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ennekõike olema suunatud liidu 
2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia rakendamisele, pöörates erilist 
tähelepanu nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ loodud Natura 2000 
võrgustiku tulemuslikule haldamisele ja 
tugevdamisele sama direktiivi artiklis 8 ette 
nähtud tähtsusjärjestatud tegevuskavade, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, ning jäätmeid ja õhku 
käsitlevate õigusaktide rakendamise kaudu. 
Kuigi need projektid keskenduvad 
kindlaksmääratud teemadele, on nende 
näol tegemist mitmeotstarbeliste 
rakendusmehhanismidega (olles suunatud 
näiteks keskkonnakasule ja suutlikkuse 
tõstmisele), võimaldades saavutada 
tulemusi ka teistes poliitikavaldkondades, 
eelkõige seoses Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiviga 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv). Seda liiki projekte võiks 
kavandada teistes keskkonnavaldkondades. 
Kliimameetmete allprogrammi puhul 
peaksid need projektid olema ennekõike 
suunatud kliimamuutuste leevendamise ja 
kliimamuutustega kohanemise 
strateegiatele ja tegevuskavadele. Seda liiki 
projektide puhul tuleks toetada vaid 
teatavaid tegevusi ja meetmeid, samas kui 
projekti tegevusi toetavaid muid tegevusi 
peaks rahastama liidu teistest 
rahastamisprogrammidest, aga ka riiklikest, 
piirkondlikest ja erasektori rahalistest 
vahenditest. Programmi LIFE alusel 
eraldatavate rahaliste vahenditega tuleks 
kasutada ära koostoimet ja tagada sidusus 
liidu eri rahastamisallikate vahel, 
kindlustades strateegilise rõhuasetuse 
keskkonnale ja kliimale.

ennekõike olema suunatud liidu 
2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia rakendamisele, pöörates erilist 
tähelepanu nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ loodud Natura 2000 
võrgustiku tulemuslikule haldamisele ja 
tugevdamisele sama direktiivi artiklis 8 ette 
nähtud tähtsusjärjestatud tegevuskavade, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, ning jäätmeid ja õhku 
käsitlevate õigusaktide rakendamise kaudu. 
Kuigi need projektid keskenduvad 
kindlaksmääratud teemadele, on nende 
näol tegemist mitmeotstarbeliste 
rakendusmehhanismidega (olles suunatud 
näiteks keskkonnakasule ja suutlikkuse 
tõstmisele), võimaldades saavutada 
tulemusi ka teistes poliitikavaldkondades, 
eelkõige seoses Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiviga 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv). Seda liiki projekte võiks 
kavandada teistes keskkonnavaldkondades. 
Kliimameetmete allprogrammi puhul 
peaksid need projektid olema ennekõike 
suunatud kliimamuutuste leevendamise ja 
kliimamuutustega kohanemise 
strateegiatele ja tegevuskavadele. Seda liiki 
projektide puhul tuleks toetada vaid 
teatavaid tegevusi ja meetmeid, samas kui 
projekti tegevusi toetavaid muid tegevusi 
peaks rahastama liidu teistest 
rahastamisprogrammidest, aga ka riiklikest, 
piirkondlikest ja erasektori rahalistest 
vahenditest. Programmi LIFE alusel 
eraldatavate rahaliste vahenditega tuleks 
kasutada ära koostoimet ja tagada sidusus 
liidu eri rahastamisallikate vahel, 
kindlustades strateegilise rõhuasetuse 
keskkonnale ja kliimale. Integreeritud 
projektid peaksid hõlbustama 
keskkonnaalases rahastamises n-ö läbivat 
arvessevõtmist, parandades teiste 
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keskkonna ja kliimaga seotud kulutusi 
katvate fondide vastuvõtuvõimet. Kuna 
integreeritud projektide käsitlus on uudne 
ning põhjalikumad kogemused selles 
vallas puuduvad, tuleks sidusrühmi 
vajaduse korral toetada kõrgema, kuni 
75%-lise kaasrahastamise määraga ning 
tehnilise abiga ettevalmistusfaasis. Lisaks 
peaks taotlemisetappi lihtsustama 
kaheastmeline valikumenetlus. Edukate 
integreeritud lähenemisviisidega seoses 
tuleks ergutada kogemuste vahetamist 
ning kaasata sellesse kõik asjakohased 
haldussektorid ja sidusrühmad. Esimeste 
programmiperioodi aastate kogemuste 
põhjal tuleks analüüsida tegureid, mis 
olid integreeritud projektide sujuva 
toimimise ja tulemuslikkuse jaoks 
määrava tähtsusega. Selle analüüsi alusel 
ja sõltuvalt olemasolevatest 
rahastamisvahenditest võib integreeritud 
projektide kohaldamisalasse lisada 
täiendavaid valdkondi.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Integreeritud projektid peaksid 
olema eeskujuks, mille eesmärk on 
toetada liikmesriike rahaliste vahendite 
tõhusas kasutamises ja konstruktiivse ja 
järjepideva koostöö loomises erinevate 
haldussektorite vahel, et käsitleda peamisi 
rakendamisega seotud probleeme. Võttes 
arvesse, et neid probleeme esineb kogu 
liidus, peaks kogemus uut tüüpi 
projektidega olema võimalikult 
laiaulatuslik. Komisjon peaks kõiki 
liikmesriike ergutama esitama 
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programmiperioodi jooksul vähemalt 
kolm integreeritud projekti eri 
valdkondadest.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Programmi LIFE projektide, 
sealhulgas integreeritud lähenemisviisi 
toetavate kui uudsete liidu keskkonna- ja 
kliimaalaste õigusaktide ja valdkonna 
poliitika rakendamisele keskenduvate 
projektide iseloom nõuab üleliidulisi ja 
kõikidele sektoritele suunatud meetmeid. 
See nõuab jaotava elemendi sisseviimist 
valikuprotsessi, et edendada geograafilist 
tasakaalu.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et täita oma rolli keskkonna- ja 
kliimapoliitika väljatöötamise ja 
rakendamise algatamisel, peaks komisjon 
kasutama programmi LIFE vahendeid 
selleks, et toetada liidu keskkonna- ja 
kliimapoliitika ja vastavate õigusaktide 
algatamist, rakendamist ja läbivat 
arvessevõtmist, sealhulgas teenuste ja 
kaupade hanked. Käesoleva määruse 

(23) Selleks et täita oma rolli keskkonna- ja 
kliimapoliitika väljatöötamise ja 
rakendamise algatamisel, peaks komisjon 
kasutama programmi LIFE vahendeid 
selleks, et toetada liidu keskkonna- ja 
kliimapoliitika ja vastavate õigusaktide 
algatamist, rakendamist ja läbivat 
arvessevõtmist, sealhulgas teenuste ja 
kaupade hanked. 
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alusel teavitustegevuseks eraldatavad 
vahendid peavad hõlmama ka liidu 
poliitilisi prioriteete käsitlevat 
institutsioonide teavitustegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et täita oma rolli keskkonna- ja 
kliimapoliitika väljatöötamise ja 
rakendamise algatamisel, peaks komisjon 
kasutama programmi LIFE vahendeid 
selleks, et toetada liidu keskkonna- ja 
kliimapoliitika ja vastavate õigusaktide 
algatamist, rakendamist ja läbivat 
arvessevõtmist, sealhulgas teenuste ja 
kaupade hanked. Käesoleva määruse alusel 
teavitustegevuseks eraldatavad vahendid 
peavad hõlmama ka liidu poliitilisi 
prioriteete käsitlevat institutsioonide 
teavitustegevust.

(23) Selleks et täita oma rolli keskkonna- ja 
kliimapoliitika väljatöötamise ja 
rakendamise algatamisel, peaks komisjon 
kasutama programmi LIFE vahendeid 
selleks, et toetada liidu keskkonna- ja 
kliimapoliitika ja vastavate õigusaktide 
algatamist, rakendamist ja läbivat 
arvessevõtmist, sealhulgas teenuste ja 
kaupade hanked. VKEde osalemise 
ergutamiseks asjaomastes 
hankemenetlustes tuleks võtta 
asjakohaseid meetmeid. Käesoleva 
määruse alusel teavitustegevuseks 
eraldatavad vahendid peavad hõlmama ka 
liidu poliitilisi prioriteete käsitlevat 
institutsioonide teavitustegevust.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks kohandama riigihangete menetlusi, et need oleksid näiteks eelmaksetega 
seoses VKE-sõbralikumad.

Muudatusettepanek 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et täita oma rolli keskkonna- ja 
kliimapoliitika väljatöötamise ja 
rakendamise algatamisel, peaks komisjon 
kasutama programmi LIFE vahendeid 
selleks, et toetada liidu keskkonna- ja 
kliimapoliitika ja vastavate õigusaktide 
algatamist, rakendamist ja läbivat 
arvessevõtmist, sealhulgas teenuste ja 
kaupade hanked. Käesoleva määruse alusel 
teavitustegevuseks eraldatavad vahendid 
peavad hõlmama ka liidu poliitilisi 
prioriteete käsitlevat institutsioonide 
teavitustegevust.

(23) Selleks et täita oma rolli keskkonna- ja 
kliimapoliitika väljatöötamise ja 
rakendamise algatamisel, peaks komisjon 
kasutama programmi LIFE vahendeid 
selleks, et toetada liidu keskkonna- ja 
kliimapoliitika ja vastavate õigusaktide 
algatamist, rakendamist ja läbivat 
arvessevõtmist, sealhulgas teenuste ja 
kaupade hanked. Käesoleva määruse alusel 
teavitustegevuseks eraldatavad vahendid 
peavad hõlmama ka liidu poliitilisi 
prioriteete käsitlevat institutsioonide 
teavitustegevust. Lisaks peaks programm 
LIFE kaasa aitama ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia esimese 
eesmärgi punktis 3c nimetatud meetme 
rakendamisele, mille kohaselt lihtsustavad 
komisjon ja liikmesriigid 
loodusvaldkonna direktiivide jõustamist, 
pakkudes kohtunikele ja prokuröridele 
spetsiaalseid Natura 2000 võrgustikku 
käsitlevaid koolitusprogramme ning 
aidates suurendada nõuete paremaks 
täitmiseks vajalikku suutlikkust.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiat käsitleva raporti soovituste 
kohaselt.

Muudatusettepanek 79
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Varasemate vahenditega seoses 
saadud kogemustest ilmneb vajadus 
kavandada tegevus mitmeks aastaks ning 

(25) Varasemate vahenditega seoses 
saadud kogemustest ilmneb vajadus 
kavandada tegevus mitmeks aastaks ning 
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suunata jõupingutused konkreetsetele 
keskkonna- ja kliimapoliitika 
prioriteetidele ja tegevusvaldkondadele. 
Programmi LIFE eesmärkide ja sihtide 
saavutamiseks peaksid sellised 
mitmeaastased tööprogrammid olema 
paindlikud, nähes samas ette prioriteetsete 
valdkondade piisava stabiilsuse 
võimaldamaks potentsiaalsetel taotlejatel 
taotlusi kavandada, ette valmistada ja 
esitada. Seega peaksid mitmeaastased 
tööprogrammid kehtima vähemalt kaks
aastat ja neis loetletud prioriteedid ei peaks 
moodustama ammendava loetelu.

suunata jõupingutused konkreetsetele 
keskkonna- ja kliimapoliitika 
prioriteetidele ja tegevusvaldkondadele. 
Programmi LIFE eesmärkide ja sihtide 
saavutamiseks peaksid sellised 
mitmeaastased tööprogrammid olema 
paindlikud, nähes samas ette prioriteetsete 
valdkondade piisava stabiilsuse 
võimaldamaks potentsiaalsetel taotlejatel 
taotlusi kavandada, ette valmistada ja 
esitada. Seega peaksid mitmeaastased 
tööprogrammid kehtima vähemalt kolm
aastat ja neis loetletud prioriteedid ei peaks 
moodustama ammendava loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid ning rahastamine peaks 
keskenduma konkreetsematele 
kululiikidele. Abikõlbmatute kulude 
korvamiseks ja programmiga LIFE 
antavate toetuste tulemusliku taseme 
tagamiseks peaks kaasrahastamise määr 
üldiselt olema 70 % ja erijuhtudel 80 %.

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid. Käibemaksu ja alaliste 
töötajatega seotud kulusid ei tohiks 
lugeda abikõlblikeks kuludeks.
Programmiga LIFE antavate toetuste 
tulemusliku taseme tagamiseks peaks 
kaasrahastamise määr üldiselt olema 70%,
erijuhtudel 80% ning 75% juhtudel, kui 
looduse ja bioloogilise mitmekesisuse 
osast toetatakse direktiivis 92/43/EMÜ 
määratletud esmatähtsate looduslike 
elupaikade ja liikide, direktiivis 
2009/147/EMÜ määratletud linnuliikide 
ning direktiivis 92/43/EMÜ määratletud 
selliste liikide ja looduslike elupaikade 
kaitsmist, mis on viimaste hinnangute 
kohaselt ebasoodsas kaitsestaatuses.
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Or. en

Muudatusettepanek 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid ning rahastamine peaks 
keskenduma konkreetsematele 
kululiikidele. Abikõlbmatute kulude 
korvamiseks ja programmiga LIFE 
antavate toetuste tulemusliku taseme 
tagamiseks peaks kaasrahastamise määr 
üldiselt olema 70 % ja erijuhtudel 80 %.

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid ilma seejuures käibemaksu ja 
koosseisuliste töötajatega seotud kulude 
abikõlblikkust ohtu seadmata, nagu on 
sätestatud finantsmääruses. Programmiga
LIFE antavate toetuste tulemusliku taseme 
tagamiseks peaks kaasrahastamise määr 
üldiselt olema 65% ja erijuhtudel 75–80%.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid ning rahastamine peaks 
keskenduma konkreetsematele 
kululiikidele. Abikõlbmatute kulude 
korvamiseks ja programmiga LIFE 
antavate toetuste tulemusliku taseme 
tagamiseks peaks kaasrahastamise määr 
üldiselt olema 70 % ja erijuhtudel 80 %.

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid, ilma seejuures käibemaksu ja 
koosseisuliste töötajatega seotud kulude 
abikõlblikkust ohtu seadmata. 
Abikõlbmatute kulude korvamiseks ja 
programmiga LIFE antavate toetuste 
tulemusliku taseme tagamiseks peaks 
kaasrahastamise määr üldiselt olema 70%
ja erijuhtudel 80%.
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Or. en

Muudatusettepanek 83
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid ning rahastamine peaks 
keskenduma konkreetsematele 
kululiikidele. Abikõlbmatute kulude 
korvamiseks ja programmiga LIFE 
antavate toetuste tulemusliku taseme 
tagamiseks peaks kaasrahastamise määr 
üldiselt olema 70 % ja erijuhtudel 80 %.

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid, ilma seejuures käibemaksu ja 
koosseisuliste töötajatega seotud kulude 
abikõlblikkust ohtu seadmata, ning 
rahastamine peaks keskenduma 
konkreetsematele kululiikidele. 
Abikõlbmatute kulude korvamiseks ja 
programmiga LIFE antavate toetuste 
tulemusliku taseme tagamiseks peaks 
kaasrahastamise määr üldiselt olema 70%
ja erijuhtudel 80%.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid ning rahastamine peaks 
keskenduma konkreetsematele 
kululiikidele. Abikõlbmatute kulude 
korvamiseks ja programmiga LIFE 
antavate toetuste tulemusliku taseme 

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid ning rahastamine peaks 
keskenduma konkreetsematele 
kululiikidele. Abikõlbmatute kulude 
korvamiseks ja programmiga LIFE 
antavate toetuste tulemusliku taseme 
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tagamiseks peaks kaasrahastamise määr 
üldiselt olema 70 % ja erijuhtudel 80 %.

tagamiseks peaks kaasrahastamise määr 
üldiselt olema 70% ja erijuhtudel 90%.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Et tagada liidu rahaliste vahendite 
parim võimalik kasutamine ja Euroopa 
tasandi lisandväärtus, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 alusel vastu 
õigusakte seoses projektide valimisel 
kohaldatavate abikõlblikkuse 
kriteeriumide, integreeritud projektide 
geograafilise tasakaalu tagamise 
kriteeriumide ja valdkondlike prioriteetide 
suhtes kohaldatavate tulemusnäitajate 
määratlemiseks. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks ettevalmistustöö käigus läbi 
vajalikud konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
sobiva edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(30) Et tagada liidu rahaliste vahendite 
kasutamise parim võimalik hindamine, 
tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 alusel vastu õigusakte seoses 
valdkondlike prioriteetide suhtes 
kohaldatavate tulemusnäitajatega. Eriti 
oluline on, et komisjon viiks 
ettevalmistustöö käigus läbi vajalikud 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning sobiva edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 86
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „parimaid tavasid esindavad projektid” 
– projektid, mille raames kasutatakse 
asjakohaseid, kulutasuvaid ja 
nüüdisaegseid tehnikaid, meetodeid ja 
lähenemisviise, võttes arvesse projekti 
konkreetset konteksti;

(c) „parimaid tavasid esindavad projektid” 
– projektid, mille raames kasutatakse 
asjakohaseid tehnikaid, meetodeid ja 
lähenemisviise, võttes arvesse projekti 
konkreetset konteksti;

Or. pt

Muudatusettepanek 87
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „integreeritud projektid” – suure 
territoriaalse ulatusega projektid, mis 
hõlmavad üht või mitut piirkonda või 
tervet riiki ning mille raames rakendatakse 
püsivalt keskkonna- või kliimastrateegiaid 
või keskkonna- või kliimaalaseid 
tegevuskavasid, mis on nõutavad 
keskkonna- või kliimaalaste õigusaktide 
kohaselt või liidu teiste õigusaktide alusel 
või mille on välja töötanud liikmesriikide 
ametiasutused;

(d) „integreeritud projektid” – suure 
territoriaalse ulatusega projektid, mis 
hõlmavad üht või mitut piirkonda, riiki või 
riike ning mille raames rakendatakse 
püsivalt keskkonna- või kliimastrateegiaid 
või keskkonna- või kliimaalaseid 
tegevuskavasid, mis on nõutavad 
keskkonna- või kliimaalaste õigusaktide 
kohaselt või liidu teiste õigusaktide alusel 
või mille on välja töötanud liikmesriikide 
ametiasutused, võttes seejuures arvesse 
liidu keskkonna- ja kliimaalaseid 
õigusakte ja poliitikat eeskätt looduse, vee, 
jäätmete, õhu, kliimamuutuste 
leevendamise ja kliimamuutustega 
kohanemise valdkonnas. Integreeritud 
projektide eesmärk on edendada kooskõla 
liidu teiste rahastamisallikatega ja nende 
allikate kasutuselevõtmist;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „integreeritud projektid” – suure 
territoriaalse ulatusega projektid, mis 
hõlmavad üht või mitut piirkonda või 
tervet riiki ning mille raames rakendatakse 
püsivalt keskkonna- või kliimastrateegiaid 
või keskkonna- või kliimaalaseid 
tegevuskavasid, mis on nõutavad 
keskkonna- või kliimaalaste õigusaktide 
kohaselt või liidu teiste õigusaktide alusel 
või mille on välja töötanud liikmesriikide 
ametiasutused;

(d) „integreeritud projektid” – suure 
territoriaalse ulatusega projektid, mis 
hõlmavad üht või mitut piirkonda või 
tervet riiki ning mille raames rakendatakse 
püsivalt keskkonna- või kliimastrateegiaid 
või keskkonna- või kliimaalaseid 
tegevuskavasid eeskätt looduse, vee, 
jäätmete, õhu, kliimamuutuste 
leevendamise ja kliimamuutustega 
kohanemise valdkonnas või 
valdkondades, mis on nõutavad 
keskkonna- või kliimaalaste õigusaktide 
kohaselt või liidu teiste õigusaktide alusel
või mille on välja töötanud liikmesriikide 
ametiasutused;

Or. en

Muudatusettepanek 89
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) toetada Natura 2000 võrgustikku 
kuuluvate alade haldamist ja võrgustiku 
loodusväärtuste, eriti liidu õigusaktide 
kohaselt prioriteetseteks peetavate liikide 
ja elupaikade hoidmist;

Or. pt

Muudatusettepanek 90
Romana Jordan
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seejuures aitab programm LIFE kaasa 
säästvale arengule ning Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide ja sihtide 
saavutamisele.

Seejuures aitab programm LIFE kaasa
säästvale arengule ning Euroopa 
2020. aasta strateegia ja aastani 2050
kehtiva energia tegevuskava eesmärkide ja 
sihtide saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 1 punktis a osutatud eesmärgi 
puhul hinnatakse keskkonna ja kliima 
paranemist, mis on seostatav programmiga. 
Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
suundumuse peatamisele ja 
ümberpööramisele kaasaaitamise eesmärgi 
puhul hinnatakse programmist tulenevat 
keskkonna paranemist taastatud või 
sobivalt majandatava Natura 2000 
võrgustiku osakaalu alusel, taastatud 
ökosüsteemi teenuste pinna alusel ning 
tähelepanu alla võetud ja paranenud 
kaitsestaatusega elupaikade ja liikide arvu 
ja tüübi alusel;

(a) lõike 1 punktis a osutatud eesmärgi 
puhul hinnatakse keskkonna ja kliima 
paranemist, mis on seostatav programmiga. 
Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
suundumuse peatamisele ja 
ümberpööramisele kaasaaitamise eesmärgi 
puhul hinnatakse programmist tulenevat 
keskkonna paranemist taastatud või 
sobivalt majandatava Natura 2000 
võrgustiku osakaalu alusel, taastatud või 
taas loodud ökosüsteemi teenuste pinna 
alusel ning tähelepanu alla võetud ja 
paranenud kaitsestaatusega elupaikade ja 
liikide arvu ja tüübi alusel;

Or. sl

Muudatusettepanek 92
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) mitmeaastane hinnang programmi 
LIFE rahastamisvahenditega saadud 
majandusliku kasu kohta, võttes arvesse 
ökosüsteemi teenuste säilitamist või 
parandamist ja muud programmiga 
kaasnevat majanduslikku kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 30 
tulemusnäitajate kohta, mida kohaldatakse 
artiklis 24 osutatud mitmeaastastes 
tööprogrammides määratletud 
valdkondlike prioriteetide suhtes.

Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 30, määratledes lähemalt 
tulemusnäitajad, mida kohaldatakse 
artiklis 24 osutatud mitmeaastastes 
tööprogrammides määratletud 
valdkondlike prioriteetide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Programmi LIFE rakendamise 
rahastamispakett moodustab 
3 618 000 000 eurot.

1. Programmi LIFE rakendamise 
rahastamispakett moodustab 1% liidu 
kogueelarvest.

Or. en
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Selgitus

Programmi LIFE eelarve osa suurendamine ELi kogueelarves on asjakohane ning probleeme 
silmas pidades annab 1% siiski mõõduka summa. Osa suurendamise ettepaneku eesmärk on 
eelkõige aidata ELil kaasrahastada Natura 2000 alade haldamist.

Muudatusettepanek 95
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Programmi LIFE rakendamise 
rahastamispakett moodustab 
3 618 000 000 eurot.

1. Programmi LIFE rakendamise 
rahastamispakett moodustab 1% järgmisest 
mitmeaastasest finantsraamistikust.

Or. en

Muudatusettepanek 96
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Programmi LIFE rakendamise 
rahastamispakett moodustab 
3 618 000 000 eurot.

1. Programmi LIFE rakendamise 
rahastamispakett moodustab (...) eurot.

Or. pt

Muudatusettepanek 97
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Eelarve jaotus allprogrammidele on 
järgmine:

välja jäetud

(g) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse 
2 713 500 000 eurot keskkonna 
allprogrammile;
(h) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse 
904 500 000 eurot kliimameetmete 
allprogrammile.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse 
2 713 500 000 eurot keskkonna 
allprogrammile;

(a) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse keskkonna 
allprogrammile 2 894 400 000 eurot ehk 
ligikaudu 80%;

Or. en

Selgitus

Programmi LIFE keskkonnateemadele pühendatud fondi suurendamine on vajalik selleks, et 
tagada programmi LIFE piisav panus Natura 2000 alade halduskulude katmisse. 
Kliimameetmete valdkonnas on olemas muid rahastamisvooge, millega seoses tuleks läbi 
töötada turupõhised mehhanismid ehk käsitlus, mille kohaselt saastaja maksab.

Muudatusettepanek 99
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse 
2 713 500 000 eurot keskkonna 
allprogrammile;

(a) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse 75%
keskkonna allprogrammile;

Or. en

Muudatusettepanek 100
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse 
2 713 500 000 eurot keskkonna 
allprogrammile;

(a) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse (...) eurot 
keskkonna allprogrammile;

Or. pt

Muudatusettepanek 101
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse 
904 500 000 eurot kliimameetmete 
allprogrammile.

(b) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse 
kliimameetmete allprogrammile 723 
600 000 eurot ehk ligikaudu 20%.

Or. en

Selgitus

Programmi LIFE keskkonnateemadele pühendatud fondi suurendamine on vajalik selleks, et 
tagada programmi LIFE piisav panus Natura 2000 alade halduskulude katmisse. 
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Kliimameetmete valdkonnas on olemas muid rahastamisvooge, millega seoses tuleks läbi 
töötada turupõhised mehhanismid ehk käsitlus, mille kohaselt saastaja maksab.

Muudatusettepanek 102
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse 
904 500 000 eurot kliimameetmete 
allprogrammile.

(b) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse 25%
kliimameetmete allprogrammile.

Or. en

Muudatusettepanek 103
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse 
904 500 000 eurot kliimameetmete 
allprogrammile.

(b) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse (...) eurot 
kliimameetmete allprogrammile.

Or. pt

Muudatusettepanek 104
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vähemalt 85% programmi LIFE 
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jaoks ette nähtud eelarvevahenditest 
eraldatakse meetmetoetustena.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Integreeritud projektide toetamiseks 
on ette nähtud mitte rohkem kui 30% 
programmi LIFE kogueelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Julie Girling, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandate riikide osalemine programmis 
LIFE

Ülemeremaade ja -territooriumide ning 
kolmandate riikide osalemine programmis 
LIFE

Or. en

Muudatusettepanek 107
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandate riikide osalemine programmis Ülemeremaade ja -territooriumide ning 
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LIFE kolmandate riikide osalemine programmis 
LIFE

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Julie Girling, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis LIFE võivad osaleda 
järgmised riigid:

Programmis LIFE võivad osaleda 
järgmised riigid ja territooriumid:

Or. en

Muudatusettepanek 109
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis LIFE võivad osaleda 
järgmised riigid:

Programmis LIFE võivad osaleda 
järgmised riigid ja territooriumid:

Or. fr

Muudatusettepanek 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis LIFE võivad osaleda 
järgmised riigid:

Programmis LIFE võivad osaleda 
järgmised riigid ja territooriumid:
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Or. en

Muudatusettepanek 111
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) nõukogu 27. novembri 2001. aasta 
otsuses 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -
territooriumide assotsieerimise kohta 
Euroopa Ühendusega osutatud 
ülemeremaad ja -territooriumid;

Or. fr

Muudatusettepanek 112
Julie Girling, Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) otsuses 2001/822/EÜ osutatud 
ülemeremaad ja -territooriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) otsuses 2001/822/EÜ osutatud 
ülemeremaad ja -territooriumid;
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Or. en

Selgitus

EL on võtnud omale kohustuseks edendada ja toetada bioloogilise mitmekesisuse säilitamist 
ülemeremaades ja -territooriumidel (ÜMTd) nii ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegias 
aastani 2020 kui ka ÜMTde assotsieerimise otsuses (2001/822/EÜ). Lisaks on komisjon 
esitanud ettepaneku avada programm LIFE naaberriikidele, kolmandatele riikidele ja 
Prantsusmaa äärepoolseimatele piirkondadele. Võttes arvesse asjaomaseid kohustusi ning 
ülemeremaade ja -territooriumide sageli ainulaadset ja rikkalikku bioloogilist mitmekesisust, 
peaks programm LIFE olema juurdepääsetav ka ÜMTdele.

Muudatusettepanek 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) nõukogu otsuses 2001/822/EÜ 
nimetatud liidu ülemeremaad ja -
territooriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemine peab vastama tingimustele, mis 
on sätestatud vastavates kahepoolsetes või 
mitmepoolsetes lepingutes, millega 
nähakse ette liidu programmides osalemise 
üldpõhimõtted.

Osalemine peab vastama tingimustele, mis 
on sätestatud ülemeremaade ja -
territooriumide assotsieerimise otsuses,
vastavates kahepoolsetes või 
mitmepoolsetes lepingutes, millega 
nähakse ette nende maade ja 
territooriumide liidu programmides 
osalemise üldpõhimõtted.

Or. fr
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Muudatusettepanek 116
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
vastavalt oma sellekohastele kohustustele 
programmi LIFE kooskõla Euroopa 
Regionaalarengu Fondiga, Euroopa 
Sotsiaalfondiga, Ühtekuuluvusfondiga, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondiga ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondiga, et tekitada 
koostoime, eriti artikli 18 punktis d 
osutatud integreeritud projektide puhul, 
ning et toetada programmi LIFE raames 
välja töötatud lahenduste, meetodite ja 
lähenemisviiside kasutamist. Liidu tasandil 
toimub kooskõlastamine määruse (EL) 
nr .... (ühise strateegilise raamistiku 
määrus) artiklis 10 osutatud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal.

3. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
vajaduse korral vastavalt oma 
sellekohastele kohustustele programmi 
LIFE kooskõla Euroopa Regionaalarengu 
Fondiga, Euroopa Sotsiaalfondiga, 
Ühtekuuluvusfondiga, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondiga ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga, et 
tekitada koostoime, eriti artikli 18 
punktis d osutatud integreeritud projektide 
puhul ning samuti direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklis 8 osutatud, tähtsuse alusel 
järjestatud tegevuskavade kaudu, ning et 
toetada programmi LIFE raames välja 
töötatud lahenduste, meetodite ja 
lähenemisviiside kasutamist. Liidu tasandil 
toimub kooskõlastamine määruse (EL) 
nr .... (ühise strateegilise raamistiku 
määrus) artiklis 10 osutatud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
vastavalt oma sellekohastele kohustustele 
programmi LIFE kooskõla Euroopa 
Regionaalarengu Fondiga, Euroopa 
Sotsiaalfondiga, Ühtekuuluvusfondiga, 

3. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
võimaluse korral vastavalt oma 
sellekohastele kohustustele programmi 
LIFE kooskõla Euroopa Regionaalarengu 
Fondiga, Euroopa Sotsiaalfondiga, 
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Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondiga ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondiga, et tekitada 
koostoime, eriti artikli 18 punktis d 
osutatud integreeritud projektide puhul, 
ning et toetada programmi LIFE raames 
välja töötatud lahenduste, meetodite ja 
lähenemisviiside kasutamist. Liidu tasandil 
toimub kooskõlastamine määruse (EL) nr 
.... (ühise strateegilise raamistiku määrus) 
artiklis 10 osutatud ühise strateegilise 
raamistiku põhjal.

Ühtekuuluvusfondiga, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondiga ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga, et 
tekitada koostoime, eriti artikli 18 
punktis d osutatud integreeritud projektide 
puhul, ning et toetada programmi LIFE 
raames välja töötatud lahenduste, 
meetodite ja lähenemisviiside kasutamist. 
Liidu tasandil toimub kooskõlastamine 
määruse (EL) nr .... (ühise strateegilise 
raamistiku määrus) artiklis 10 osutatud 
ühise strateegilise raamistiku põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon ja liikmesriigid tagavad
vastavalt oma sellekohastele kohustustele 
programmi LIFE kooskõla Euroopa 
Regionaalarengu Fondiga, Euroopa 
Sotsiaalfondiga, Ühtekuuluvusfondiga, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondiga ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondiga, et tekitada 
koostoime, eriti artikli 18 punktis d 
osutatud integreeritud projektide puhul, 
ning et toetada programmi LIFE raames 
välja töötatud lahenduste, meetodite ja 
lähenemisviiside kasutamist. Liidu tasandil 
toimub kooskõlastamine määruse (EL) 
nr .... (ühise strateegilise raamistiku 
määrus) artiklis 10 osutatud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal.

3. Komisjon ja liikmesriigid töötavad
vastavalt oma sellekohastele kohustustele 
aktiivselt ja koordineeritult selle nimel, et 
edendada programmi LIFE kooskõla 
Euroopa Regionaalarengu Fondiga, 
Euroopa Sotsiaalfondiga, 
Ühtekuuluvusfondiga, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondiga ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga, et 
tekitada koostoime, eriti artikli 18 
punktis d osutatud integreeritud projektide 
puhul, ning et toetada programmi LIFE 
raames välja töötatud lahenduste, 
meetodite ja lähenemisviiside kasutamist. 
Liidu tasandil toimub kooskõlastamine 
määruse (EL) nr .... (ühise strateegilise 
raamistiku määrus) artiklis 10 osutatud 
ühise strateegilise raamistiku põhjal.

Or. en
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Muudatusettepanek 119
Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Programmi LIFE nähtavus

Koordineeriv toetusesaaja ja seotud 
toetusesaajad avalikustavad programmi 
LIFE projekti ja selle tulemused ning 
mainivad alati liidult saadud toetust. 
Kommunikatsioonitegevuses tuleb 
kasutada lisas kujutatud LIFE-logo ning 
teadetetahvlitel peab logo olema 
avalikkuse jaoks strateegilises kohas 
nähtaval. Kui komisjon ei ole määranud 
teisiti, peavad kõik programmi LIFE 
raames soetatud kestvuskaubad kandma 
LIFE-logo.

Or. en

Selgitus

LIFE-logo on olnud väga edukas liidu keskkonna ja kliima valdkonna rahastamise nähtavuse 
tagamisel ning on algusest peale esile toonud liidu pingutused kaitsta loodust ja toetada 
keskkonnaalast tegevust. Seetõttu on asjakohane osutada määruses ka LIFE-logole.

Muudatusettepanek 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Integreeritud projektidega hõlmatud 

valdkonnad
Integreeritud projektid keskenduvad 
peamiselt looduse, vee, jäätmete, õhu, 
müra, kliimamuutuste leevendamise ja 
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kliimamuutustega kohanemise 
valdkondadele. Sõltuvalt nende 
toimimisest ja kättesaadavatest rahalistest 
vahenditest antakse komisjonile pärast 
artikli 27 lõike 2 punktis a osutatud 
vahehindamist õigus võtta kooskõlas 
artikliga 30 vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad mulla, mere- ja 
linnakeskkonna valdkondade lisamist 
integreeritud projektidega hõlmatud 
valdkondade hulka.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonna allprogrammi 
kindlaksmääratud prioriteetsed valdkonnad

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. sl

Muudatusettepanek 122
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähemalt 50 % keskkonna 
allprogrammi raames meetmetoetuste 
kaudu rahastatavatele projektidele ette 
nähtud eelarvevahenditest eraldatakse 
projektidele, mis toetavad looduskaitset ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitset.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähemalt 50 % keskkonna allprogrammi 
raames meetmetoetuste kaudu 
rahastatavatele projektidele ette nähtud 
eelarvevahenditest eraldatakse projektidele, 
mis toetavad looduskaitset ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset.

2. Vähemalt 75% keskkonna allprogrammi 
raames meetmetoetuste kaudu 
rahastatavatele projektidele ette nähtud 
eelarvevahenditest eraldatakse projektidele, 
mis toetavad looduskaitset ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset.

Or. en

(Seotud muudatusettepanekuga artikli 4 lõike 1 kohta.)

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud programmi LIFE eelarve suurendamisega 1%-ni ELi 
kogueelarvest, kusjuures eelarve suurendamise eesmärk on eelkõige toetada Natura 2000 
alade haldamist.

Muudatusettepanek 124
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähemalt 50 % keskkonna allprogrammi 
raames meetmetoetuste kaudu 
rahastatavatele projektidele ette nähtud 
eelarvevahenditest eraldatakse projektidele, 
mis toetavad looduskaitset ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset.

2. Vähemalt 75% keskkonna allprogrammi 
raames meetmetoetuste kaudu 
rahastatavatele projektidele ette nähtud 
eelarvevahenditest eraldatakse projektidele, 
mis toetavad looduskaitset ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset.

Or. en

Selgitus

Programmi LIFE eelarve bioloogilisele mitmekesisusele pühendatud osa suurendamine on 
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vajalik selleks, et tagada programmi LIFE suutlikkus täita 20% Natura 2000 
rahastamisvajadustest (arvestuslikult 5,8 miljardit eurot aastas).

Muudatusettepanek 125
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähemalt 50 % keskkonna allprogrammi 
raames meetmetoetuste kaudu 
rahastatavatele projektidele ette nähtud 
eelarvevahenditest eraldatakse projektidele, 
mis toetavad looduskaitset ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset.

2. Vähemalt 60% keskkonna allprogrammi 
raames meetmetoetuste kaudu 
rahastatavatele projektidele ette nähtud 
eelarvevahenditest eraldatakse projektidele, 
mis toetavad looduskaitset ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 126
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähemalt 50 % keskkonna allprogrammi 
raames meetmetoetuste kaudu 
rahastatavatele projektidele ette nähtud 
eelarvevahenditest eraldatakse projektidele, 
mis toetavad looduskaitset ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset.

2. Vähemalt 60% keskkonna allprogrammi 
raames meetmetoetuste kaudu 
rahastatavatele projektidele ette nähtud 
eelarvevahenditest eraldatakse projektidele, 
mis toetavad looduskaitset ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset.

Or. pt

Muudatusettepanek 127
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – esimene lõik – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetada terviklike lähenemisviiside 
kasutamist, väljatöötamist, katsetamist ja 
tutvustamist liidu keskkonnapoliitika ja 
keskkonnaalaste õigusaktide alusel kavade 
ja programmide rakendamiseks, eelkõige 
sellistes valdkondades nagu vesi, jäätmed 
ja õhk;

(b) toetada terviklike lähenemisviiside 
kasutamist, väljatöötamist, katsetamist ja 
tutvustamist liidu keskkonnapoliitika ja
keskkonnaalaste õigusaktide alusel kavade 
ja programmide rakendamiseks, eelkõige 
sellistes valdkondades nagu vesi, jäätmed,
õhk ja muld;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetada terviklike lähenemisviiside 
kasutamist, väljatöötamist, katsetamist ja 
tutvustamist liidu keskkonnapoliitika ja 
keskkonnaalaste õigusaktide alusel kavade 
ja programmide rakendamiseks, eelkõige 
sellistes valdkondades nagu vesi, jäätmed 
ja õhk;

(b) toetada terviklike lähenemisviiside 
kasutamist, väljatöötamist, katsetamist ja 
tutvustamist liidu keskkonnapoliitika ja 
keskkonnaalaste õigusaktide alusel kavade 
ja programmide rakendamiseks, eelkõige 
sellistes valdkondades nagu vesi, jäätmed,
õhk ja müra;

Or. en

Muudatusettepanek 129
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendada ja toetada liidu 
keskkonnaalaste õigusaktide 
tulemuslikumat täitmist ja jõustamist, 
eelkõige parimate tavade ja poliitiliste 
lähenemisviiside väljatöötamise ja 

(c) edendada ja toetada liidu kehtivate
keskkonnaalaste õigusaktide 
tulemuslikumat täitmist ja jõustamist 
kõikides liikmesriikides, eelkõige parimate 
tavade ja poliitiliste lähenemisviiside 
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levitamise edendamise teel; väljatöötamise ja levitamise edendamise 
teel;

Or. de

Muudatusettepanek 130
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendada ja toetada liidu 
keskkonnaalaste õigusaktide 
tulemuslikumat täitmist ja jõustamist, 
eelkõige parimate tavade ja poliitiliste 
lähenemisviiside väljatöötamise ja 
levitamise edendamise teel;

(c) edendada ja toetada liidu 
keskkonnaalaste õigusaktide 
tulemuslikumat täitmist ja jõustamist, 
eelkõige parimate tavade väljatöötamise ja 
levitamise edendamise teel;

Or. de

Selgitus

Ei tohiks tekkida kahtlus, et programmi LIFE vahenditest jagatakse poliitilisi toetusi.

Muudatusettepanek 131
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada paremat keskkonnaalast 
juhtimist, laiendades sidusrühmade, 
sealhulgas vabaühenduste osalemist 
poliitikaalastes konsultatsioonides ja 
poliitika rakendamises.

(d) edendada paremat keskkonnaalast 
juhtimist.

Or. de
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Selgitus

Keskkonna valdkonnas on eelkõige valitsusvälised organisatsioonid enamasti hästi 
vahenditega varustatud. Programmi LIFE vahendid on väga piiratud. Programmi LIFE 
vahendid tuleks seetõttu investeerida eelkõige haldamise, ka struktuurifondide vahendite 
haldamise parandamisse, et kohapeal oleks tegelikkuses võimalik tagada keskkonnaprojektide 
tõhus rakendamine (suurem osa teostumata jäävatest projektidest ebaõnnestub puuduliku 
haldamise tõttu).

Muudatusettepanek 132
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada paremat keskkonnaalast 
juhtimist, laiendades sidusrühmade, 
sealhulgas vabaühenduste osalemist 
poliitikaalastes konsultatsioonides ja 
poliitika rakendamises.

(d) edendada paremat keskkonnaalast 
juhtimist, laiendades sidusrühmade, 
sealhulgas vabaühenduste osalemist 
poliitikaalastes konsultatsioonides ja 
poliitika rakendamises, ning tõsta 
teadlikkust Århusi konventsioonist 
tulenevate kodanikuõiguste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) edendada projektide tulemuste 
sihipärast levitamist neist huvitatud 
sidusrühmadele ja potentsiaalsetele 
tulevastele taotlejatele. Levitamine peaks 
toimuma neisse piirkondadesse, mis on 
asjaomase valdkonna jaoks kõige 
sobilikumad ning mis saaksid positiivsete 
kogemuste jagamisest tõenäoliselt 
suurimat kasu.
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Or. en

Muudatusettepanek 134
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – esimene lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kliimamuutuste leevendamine, (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. sl

Muudatusettepanek 135
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et aidata kaasa kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamisele, on 
kliimamuutuste leevendamise prioriteetse 
valdkonna erieesmärgid eelkõige 
alljärgnevad:

Et aidata kaasa kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamisele ning toetada 
samal ajal võimaluse korral koostoimet 
teiste keskkonnaeesmärkide, nt 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärgiga, on 
kliimamuutuste leevendamise prioriteetse 
valdkonna erieesmärgid eelkõige 
alljärgnevad:

Or. en

Muudatusettepanek 136
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et aidata kaasa jõupingutustele, mis Et aidata kaasa jõupingutustele, mis 
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suurendavad vastupanuvõimet 
kliimamuutustele, on kliimamuutustega 
kohanemise prioriteetse valdkonna 
erieesmärgid eelkõige alljärgnevad:

suurendavad vastupanuvõimet 
kliimamuutustele, toetades samal ajal 
võimaluse korral koostoimet teiste 
keskkonnaeesmärkidega, nt bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärgiga, on 
kliimamuutustega kohanemise prioriteetse 
valdkonna erieesmärgid eelkõige 
alljärgnevad:

Or. en

Muudatusettepanek 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa kliimamuutustega 
kohanemist käsitleva liidu poliitika ja 
vastavate õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, sealhulgas läbivale 
arvessevõtmisele teistes 
poliitikavaldkondades, eelkõige 
kliimamuutustega kohanemisega seotud 
poliitiliste või juhtimisalaste 
lähenemisviiside, parimate tavade ja 
lahenduste väljatöötamise, katsetamise ja 
tutvustamise teel;

(a) aidata kaasa kliimamuutustega 
kohanemist käsitleva liidu poliitika ja 
vastavate õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, sealhulgas läbivale 
arvessevõtmisele teistes 
poliitikavaldkondades, eelkõige sünergia 
toetamise teel muude keskkonnaalaste 
eesmärkidega, nagu bioloogiline 
mitmekesisus, ning kliimamuutustega 
kohanemisega seotud ökosüsteemil 
põhinevate poliitiliste või juhtimisalaste 
lähenemisviiside, parimate tavade ja 
lahenduste väljatöötamise, katsetamise ja 
tutvustamise teel;

Or. en

Muudatusettepanek 138
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – esimene lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada teadlikkuse tõstmist 
kliimaküsimustes, sealhulgas saavutada
üldsuse ja sidusrühmade toetus liidu 
poliitika kujundamisele kliimavaldkonnas, 
ja edendada säästvat arengut toetavat 
haridust;

(a) toetada teadlikkuse tõstmist ka kriitilist 
laadi kliimaküsimustes, sealhulgas üldsuse 
ja sidusrühmade toetus liidu poliitika 
kujundamisel kliimavaldkonnas, ja 
edendada säästvat arengut toetavat 
haridust;

Or. de

Muudatusettepanek 139
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendada ja toetada liidu kliimaalaste 
õigusaktide tulemuslikumat täitmist ja 
jõustamist, eelkõige parimate tavade ja 
poliitiliste lähenemisviiside väljatöötamise 
ja levitamise edendamise teel;

(c) edendada ja toetada liidu 
keskkonnaalaste õigusaktide 
tulemuslikumat täitmist ja jõustamist, 
eelkõige parimate tavade väljatöötamise ja 
levitamise edendamise teel;

Or. de

Selgitus

Ei tohiks tekkida kahtlus, et programmi LIFE vahenditest jagatakse poliitilisi toetusi.

Muudatusettepanek 140
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada paremat kliimaalast juhtimist, 
laiendades sidusrühmade, sealhulgas 
vabaühenduste osalemist poliitikaalastes 

(d) edendada paremat kliimaalast juhtimist.



PE492.686v01-00 44/81 AM\906961ET.doc

ET

konsultatsioonides ja poliitika 
rakendamises.

Or. de

Selgitus

Keskkonna valdkonnas on eelkõige valitsusvälised organisatsioonid enamasti hästi 
vahenditega varustatud. Programmi LIFE vahendid on väga piiratud. Programmi LIFE 
vahendid tuleks seetõttu investeerida eelkõige haldamise, ka struktuurifondide vahendite 
haldamise parandamisse, et kohapeal oleks tegelikkuses võimalik tagada keskkonnaprojektide 
tõhus rakendamine (suurem osa teostumata jäävatest projektidest ebaõnnestub puuduliku 
haldamise tõttu).

Muudatusettepanek 141
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) edendada projektide tulemuste 
sihipärast levitamist neist huvitatud 
sidusrühmadele ja potentsiaalsetele 
tulevastele taotlejatele. Levitamine peaks 
toimuma neisse piirkondadesse, mis on 
asjaomase valdkonna jaoks kõige 
sobilikumad ning mis saaksid positiivsete 
kogemuste jagamisest tõenäoliselt 
suurimat kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projekt on liidu huvides, aidates 
märkimisväärselt kaasa mõne artiklis 3 

(a) projekt on liidu huvides, aidates kaasa 
vähemalt mõne artiklis 3 sätestatud 
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sätestatud programmi LIFE eesmärgi 
saavutamisele;

programmi LIFE eesmärgi saavutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekt on kulutasuv ning tehniliselt ja 
rahaliselt sidus;

(b) projekt on kulutasuv, tehniliselt ja 
rahaliselt sidus ning vastab vähemalt 
miinimumkvaliteedinõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 144
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) projekt on poliitiliselt neutraalne.

Or. de

Muudatusettepanek 145
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 30 seoses lõike 1 punktis a 

välja jäetud
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osutatud kriteeriumi kohaldamise 
tingimustega, et kohandada seda 
kriteeriumi konkreetsetele artiklites 9 ja 3 
määratletud prioriteetsetele 
valdkondadele.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võimalusel peavad programmi LIFE 
alusel rahastatavad projektid tekitama 
koostoimet eri eesmärkide vahel ja
edendama keskkonnasäästlike riigihangete 
kasutamist.

2. Võimalusel peavad programmi LIFE 
alusel rahastatavad projektid edendama 
keskkonnasäästlike riigihangete kasutamist 
ja koostoimet eri eesmärkide vahel.
Rahastamise otsustamisel tuleb 
esmatähtsaks pidada neid projekte, mille 
eesmärk on asjaomase koostoime 
tekitamine eri eesmärkide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 147
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon tagab programmi LIFE 
rahaliste vahendite liikmesriikide vahel 
jaotamises tasakaalu, kehtestades 
käesolevast programmitöö perioodist 
lähtuvalt iga liikmesriigi kohta 
indikatiivsed eraldised. Vajaduse korral 
ning iga liikmesriigi vajadusi ja eripära 
arvestades osutab komisjon koostöös 
riiklike ja/või piirkondlike 
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ametiasutustega projektide väljatöötamise 
toetuseks spetsiaalset tehnilist abi 
liikmesriikidele, kellele programmitöö 
perioodil 2007–2013 määratud 
rahaeraldised on vastavast indikatiivsest 
riiklikust eraldisest väiksemad.

Or. pt

Muudatusettepanek 148
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon tagab kõikide artiklis 18 
osutatud projektide proportsionaalse 
jaotuse, kehtestades indikatiivsed iga-
aastased eraldised riikide kohta 
ajavahemikeks 2014–2017 ja 2018−2020, 
järgmiste kriteeriumide alusel:
(a) rahvaarv:
i) liikmesriigi rahvaarv. Selle kriteeriumi 
kaalutegur on 50%;
ja
ii) liikmesriigi rahvastikutihedus, seades 
ülemmääraks liidu keskmise 
rahvastikutiheduse kahekordse väärtuse. 
Selle kriteeriumi kaalutegur on 5%;
(b) loodus ja bioloogiline mitmekesisus:
i) liikmesriigi ühenduse tähtsusega alade 
kogupindala, väljendatuna osana 
ühenduse tähtsusega alade kogupindalast. 
Selle kriteeriumi kaalutegur on 25%;
ja
ii) ühenduse tähtsusega aladega hõlmatud 
territooriumi osa liikmesriigist võrreldes 
protsendimääraga ühenduse 
territooriumist, mis on hõlmatud 
ühenduse tähtsusega aladega. Selle 
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kriteeriumi kaalutegur on 20%.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus on jäädud LIFE+-määruses sätestatud kriteeriumide 
juurde.

Muudatusettepanek 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 18 punktis d osutatud integreeritud 
projektidesse tuleb vajaduse korral 
kaasata sidusrühmad ning need peavad
võimalusel edendama kooskõla liidu teiste 
rahastamisallikatega ja nende allikate 
kasutusele võtmist.

Artikli 18 punktis d osutatud integreeritud 
projektid peavad olema sidusrühmadele 
kõikidel tasanditel juurdepääsetavad ja 
kaasavad ning võimalusel edendama 
kooskõla liidu teiste rahastamisallikatega ja 
nende allikate kasutusele võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 18 punktis d osutatud integreeritud 
projektidesse tuleb vajaduse korral kaasata 
sidusrühmad ning need peavad võimalusel 
edendama kooskõla liidu teiste 
rahastamisallikatega ja nende allikate 
kasutusele võtmist.

Artikli 18 punktis d osutatud integreeritud 
projektidesse tuleb vajaduse korral kaasata 
sidusrühmad ning need peavad võimalusel 
edendama kooskõla liidu teiste 
rahastamisallikatega ja nende allikate 
kasutusele võtmist. Meetmetoetusteks ette 
nähtud summast eraldatakse integreeritud 
projektide jaoks mitte üle 20%.

Or. en
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Muudatusettepanek 151
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab integreeritud projektide 
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu vastavalt ülesannete jagamise 
ja solidaarsuse põhimõtetele. Komisjonil 
on õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt artiklile 30, et 
vajaduse korral määrata kindlaks 
geograafilise tasakaalu kriteeriumid, 
mida kohaldatakse artikli 18 punktis d 
osutatud teemavaldkondade suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 152
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab integreeritud projektide 
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu vastavalt ülesannete jagamise 
ja solidaarsuse põhimõtetele. Komisjonil 
on õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt artiklile 30, et 
vajaduse korral määrata kindlaks 
geograafilise tasakaalu kriteeriumid, 
mida kohaldatakse artikli 18 punktis d 
osutatud teemavaldkondade suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 153
Romana Jordan
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab integreeritud projektide 
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu vastavalt ülesannete jagamise 
ja solidaarsuse põhimõtetele. Komisjonil 
on õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt artiklile 30, et 
vajaduse korral määrata kindlaks 
geograafilise tasakaalu kriteeriumid, 
mida kohaldatakse artikli 18 punktis d 
osutatud teemavaldkondade suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 154
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab integreeritud projektide 
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu vastavalt ülesannete jagamise 
ja solidaarsuse põhimõtetele. Komisjonil 
on õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt artiklile 30, et 
vajaduse korral määrata kindlaks 
geograafilise tasakaalu kriteeriumid, 
mida kohaldatakse artikli 18 punktis d 
osutatud teemavaldkondade suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 155
Romana Jordan
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab integreeritud projektide 
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu vastavalt ülesannete jagamise ja 
solidaarsuse põhimõtetele. Komisjonil on 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
vastavalt artiklile 30, et vajaduse korral 
määrata kindlaks geograafilise tasakaalu 
kriteeriumid, mida kohaldatakse artikli 18 
punktis d osutatud teemavaldkondade 
suhtes.

Komisjon tagab integreeritud ja 
traditsiooniliste projektide valimisel ja
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu vastavalt ülesannete jagamise ja 
solidaarsuse põhimõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab integreeritud projektide 
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu vastavalt ülesannete jagamise ja 
solidaarsuse põhimõtetele. Komisjonil on 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
vastavalt artiklile 30, et vajaduse korral 
määrata kindlaks geograafilise tasakaalu 
kriteeriumid, mida kohaldatakse artikli 18 
punktis d osutatud teemavaldkondade 
suhtes.

Komisjon tagab kõikide projektide 
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu vastavalt ülesannete jagamise ja 
solidaarsuse põhimõtetele. Komisjon tagab 
projektide proportsionaalse jaotuse, 
kehtestades indikatiivsed iga-aastased 
eraldised ajavahemikeks 2014−2017 ja 
2018−2020, liikmesriigid saavad 
integreeritud projektide rahastamist 
taotleda oma riigile eraldatud toetusest.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab integreeritud projektide 
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu vastavalt ülesannete jagamise ja 
solidaarsuse põhimõtetele. Komisjonil on 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
vastavalt artiklile 30, et vajaduse korral 
määrata kindlaks geograafilise tasakaalu 
kriteeriumid, mida kohaldatakse artikli 18 
punktis d osutatud teemavaldkondade 
suhtes.

Komisjon tagab integreeritud projektide 
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu ainult vastavalt ülesannete 
jagamise ja solidaarsuse põhimõtetele, 
eraldades kavandamisperioodi jooksul 
igale liikmesriigile toetust teatud arvu 
integreeritud projektide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab integreeritud projektide 
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu vastavalt ülesannete jagamise ja 
solidaarsuse põhimõtetele. Komisjonil on 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
vastavalt artiklile 30, et vajaduse korral 
määrata kindlaks geograafilise tasakaalu 
kriteeriumid, mida kohaldatakse artikli 18 
punktis d osutatud teemavaldkondade 
suhtes.

Komisjon tagab integreeritud projektide 
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu Natura 2000 võrgustiku ulatuse 
põhjal ning vastavalt ülesannete jagamise 
ja solidaarsuse põhimõtetele. Komisjonil 
on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
vastavalt artiklile 30, et vajaduse korral 
määrata kindlaks geograafilise tasakaalu 
kriteeriumid, mida kohaldatakse artikli 18 
punktis d osutatud teemavaldkondade 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – kolmas lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide projektitüüpide proportsionaalne 
jaotus tagatakse riikide kohta 
indikatiivsete iga-aastaste eraldiste 
kehtestamise abil, tuginedes järgmistele 
kriteeriumidele:
(1) keskkonna allprogramm:
(a) rahvaarv:
i) liikmesriigi rahvaarv. Selle kriteeriumi 
kaalutegur on 45%;
ii) liikmesriigi rahvastikutihedus, seades 
ülemmääraks ELi keskmise 
rahvastikutiheduse kahekordse väärtuse. 
Selle kriteeriumi kaalutegur on 5%.
(b) loodus ja bioloogiline mitmekesisus:
i) liikmesriigi ühenduse tähtsusega alade 
kogupindala, väljendatuna osana 
ühenduse tähtsusega alade kogupindalast. 
Selle kriteeriumi kaalutegur on 25%;
ii) liikmesriigi esmatähtsatele liikidele ja 
looduslikele elupaikadele määratud
ühenduse tähtsusega alade kogupindala, 
väljendatuna osana ühenduse tähtsusega 
alade kogupindalast. Selle kriteeriumi 
kaalutegur on 25%;
(2) kliimameetmete allprogramm:
(a) kliimaprobleemide mõju. Selle 
kriteeriumi kaalutegur on 50%;
(b) looduslike CO2 sidujate pindala, 
väljendatuna osana ühenduse 
territooriumist liikmesriigi kohta. Selle 
kriteeriumi kaalutegur on 30%;
(c) taastuvenergia osakaalu kavandatud 
suurenemine energiaallikate jaotuses. 
Selle kriteeriumi kaalutegur on 20%.

Or. en

Selgitus

Alates 2007. aastast on LIFE+-määrusega kehtestatud indikatiivsed eraldised riikide kohta, 
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et parandada programmi ülekanduvat mõju. Antud muudatusettepanekus viiakse uuesti sisse 
riiklikud eraldised kõikidele projektitüüpidele (nii integreeritud kui ka traditsioonilistele 
projektidele) ning määratakse igale teemavaldkonnale ühtlasi kindlaks kaalutegurid. See võib 
aidata anda aimdust sellest, kui edukalt liikmesriigid projekte esitavad. Projektide hindamise 
ja valiku aluseks peab olema projektide kvaliteet.

Muudatusettepanek 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon tagab kõigi projektide 
rahastamise otsustamise protsessis 
vastavalt lisas 1 nimetatud kriteeriumidele 
geograafilise tasakaalu, et edendada 
artiklis 18 osutatud projektide jaotust 
kõigi liikmesriikide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kooskõlas solidaarsuse ja 
jõupingutuste jagamise põhimõttega tagab 
komisjon keskkonna allprogrammi 
projektide proportsionaalse jaotuse 
kõikide liikmesriikide vahel, eraldades 
neile vahendeid kogu 
programmiperioodiks kõikide projektide 
jaoks, mis vastavad järgmistele 
kriteeriumidele:
(a) rahvaarvu kriteerium (õhk ja 
jäätmed):
i) liikmesriigi rahvaarv (kaalutegur 50%);
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ii) liikmesriigi rahvastikutihedus, seades 
ülemmääraks ELi keskmise 
rahvastikutiheduse kahekordse väärtuse 
(kaalutegur 5%);
(b) looduse ja bioloogilise mitmekesisuse 
kriteerium:
i) liikmesriigi Natura 2000 alade 
kogupindala, väljendatuna osana Natura 
2000 alade kogupindalast (kaalutegur 
20%);
ii) liikmesriigi territooriumi osa, mis 
kuulub Natura 2000 alade alla 
(kaalutegur 15%);
(c) vee kriteerium:
i) liikmesriigi valgalapiirkondade 
kogupindala, väljendatuna osana ELi 
valgalapiirkondade kogupindalast 
(kaalutegur 10%).

Or. en

Muudatusettepanek 162
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Kooskõlas solidaarsuse ja 
jõupingutuste jagamise põhimõttega tagab 
komisjon kliimameetmete allprogrammi 
projektide proportsionaalse jaotuse 
kõikide liikmesriikide vahel, eraldades 
neile vahendeid kogu 
programmiperioodiks kõikide projektide 
jaoks, mis vastavad järgmistele 
rahvaarvuga seotud kriteeriumidele:
i) liikmesriigi rahvaarv, väljendatuna 
osana ELi rahvaarvust (kaalutegur 50%);
ii) SKP vähenemine elaniku kohta, et 
näidata üles solidaarsust vähem jõukate 



PE492.686v01-00 56/81 AM\906961ET.doc

ET

liikmesriikide suhtes (kaalutegur 50%).

Or. en

Muudatusettepanek 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Kui liikmesriik kasutab ära väiksema 
toetusesumma kui talle tehtud eraldis, 
kasutab komisjon ülejäänud vahendeid 
teiste liikmesriikide esitatud selliste 
projektide kaasrahastamiseks, mis aitavad 
kõige rohkem kaasa artiklis 3 sätestatud 
eesmärkide saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 e. Komisjon esitab artiklis 29 osutatud 
komiteele koos kaasrahastatavate 
projektide nimekirja ettepanekuga 
kirjaliku selgituse selle kohta, kuidas 
lõigetes 3 c ja 3 d sätestatud eraldiste 
tegemise kriteeriume arvesse võeti.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon pöörab erilist tähelepanu 
riikidevahelistele projektidele, kui 
riikidevaheline koostöö on oluline 
keskkonnakaitse- ja kliimaeesmärkide 
saavutamise seisukohalt, ning püüab 
tagada, et vähemalt 15 % projektidele ette 
nähtud eelarvelistest vahenditest 
eraldatakse riikidevahelistele projektidele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 166
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon pöörab erilist tähelepanu 
riikidevahelistele projektidele, kui 
riikidevaheline koostöö on oluline 
keskkonnakaitse- ja kliimaeesmärkide 
saavutamise seisukohalt, ning püüab 
tagada, et vähemalt 15 % projektidele ette 
nähtud eelarvelistest vahenditest 
eraldatakse riikidevahelistele projektidele.

4. Komisjon pöörab erilist tähelepanu 
riikidevahelistele projektidele, kui 
riikidevaheline koostöö on oluline 
keskkonnakaitse- ja kliimaeesmärkide 
saavutamise seisukohalt.

Or. pt

Muudatusettepanek 167
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon pöörab erilist tähelepanu 
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liidu ülemeremaade ja -territooriumide 
projektidele ja kohandab taotlejate jaoks 
suuniseid, et näidata asjaomaste 
territooriumide suutlikkust, 
keskkonnakaitset ja kliimaeesmärke ning 
tagada nende programmis LIFE 
osalemine, ja püüab tagada, et vähemalt 
5% kuni maksimaalselt 10% bioloogilise 
mitmekesisusega seotud projektidele ette 
nähtud eelarvelistest vahenditest 
eraldatakse asjaomaste territooriumide 
projektidele.

Or. en

Selgitus

EL on võtnud omale kohustuseks edendada ja toetada bioloogilise mitmekesisuse säilitamist 
ülemeremaades ja -territooriumidel (ÜMTd) nii ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegias 
aastani 2020 kui ka ÜMTde assotsieerimise otsuses (2001/822/EÜ). Lisaks on Euroopa 
Komisjon esitanud ettepaneku avada programm LIFE naaberriikidele, kolmandatele riikidele 
ja Prantsusmaa äärepoolseimatele piirkondadele. Võttes arvesse asjaomaseid kohustusi ning 
ülemeremaade ja -territooriumide sageli ainulaadset ja rikkalikku bioloogilist mitmekesisust, 
peaks programm LIFE olema juurdepääsetav ka ÜMTdele.

Muudatusettepanek 168
Charles Tannock

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon pöörab erilist tähelepanu 
liidu ülemeremaade ja -territooriumide 
projektidele ja kohandab taotlejate jaoks 
suuniseid, et näidata asjaomaste 
territooriumide suutlikkust, 
keskkonnakaitset ja kliimaeesmärke ning 
tagada nende programmis LIFE 
osalemine, ja püüab tagada, et vähemalt 
5% bioloogilise mitmekesisusega seotud 
projektidele ette nähtud eelarvelistest 
vahenditest eraldatakse asjaomaste 
territooriumide projektidele.
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Or. en

Muudatusettepanek 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon avaldab regulaarselt 
programmiga LIFE erinevate keskkonna-
ja kliimaeesmärkide vahel saavutatud 
koostoime lühikirjelduse.

Or. en

Selgitus

Tähtis on see, et programmi LIFE projektid kasutaksid maksimaalselt ära bioloogilise 
mitmekesisuse ja kliimamuutustega seotud eesmärkidega kaasneva kasu.

Muudatusettepanek 170
Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Inimeste panuse ergutamiseks 
keskkonnakaitse- ja kliimaeesmärkide 
saavutamisel pöörab komisjon tähelepanu 
kohaliku tähtsusega projektidele, kaasates 
võimalikult ulatuslikult vabaühendusi, 
kodanikualgatusi ja kogukondi.

Or. lt

Selgitus

Kuna ELi keskkonna- ja kliimaprobleeme lahendatakse edukalt kohalikul tasandil, peaksid 
programmis LIFE osalemise tingimused kohaliku tähtsusega osalistele (vabaühendustele, 
kodanikualgatustele ja kogukondadele) soodsamad olema.
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Muudatusettepanek 171
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70 %
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 80 
% abikõlblikest kuludest.

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 50%
abikõlblikest kuludest. Erandkorras võib 
kaasrahastamise maksimummäära tõsta 
75%-ni, kui tegemist on esmatähtsaid 
looduslikke elupaikasid või liike 
käsitlevate projektidega, millega 
rakendatakse direktiivi 92/43/EMÜ, või 
selliseid linnuliike käsitlevate 
projektidega, mille rahastamist peab 
esmatähtsaks direktiivi 79/409/EMÜ
artikli 16 alusel loodud komitee, kuna see 
on vajalik kaitse-eesmärgi saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus on jäädud LIFE+-määruses sätestatud 
kaasrahastamismäärade juurde.

Muudatusettepanek 172
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70 %
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 80 %
abikõlblikest kuludest.

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on 65–80%
abikõlblikest kuludest. Erandina kehtivad 
järgmised juhud:

– artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr on kuni 
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80% abikõlblikest kuludest;
– programmi LIFE loodust ja bioloogilist 
mitmekesisust käsitleva osa puhul võib 
kaasrahastamise maksimummäär olla 
kuni 75% abikõlblikest kuludest, kui 
tegemist on direktiivis 92/43/EMÜ 
sätestatud esmatähtsaid elupaikasid või 
liike käsitlevate projektidega või selliseid 
linnuliike käsitlevate projektidega, mille 
rahastamist peab esmatähtsaks direktiivi 
79/409/EMÜ artikli 16 alusel loodud 
komitee, kuna see on vajalik kaitse-
eesmärgi saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70 %
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 80 %
abikõlblikest kuludest.

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70%
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 80%
abikõlblikest kuludest. Erandina võib 
programmi LIFE loodust ja bioloogilist 
mitmekesisust käsitleva osa puhul 
kaasrahastamise maksimummäär olla 
kuni 75% abikõlblikest kuludest, kui 
tegemist on esmatähtsaid looduslikke 
elupaikasid või liike käsitlevate 
projektidega, millega rakendatakse 
direktiivi 92/43/EMÜ, või selliseid 
linnuliike käsitlevate projektidega, mille 
rahastamist peab esmatähtsaks direktiivi 
79/409/EMÜ artikli 16 alusel loodud 
komitee, kuna see on vajalik kaitse-
eesmärgi saavutamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 174
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70%
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 80%
abikõlblikest kuludest.

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70%
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 80%
abikõlblikest kuludest. Vähem arenenud 
piirkondade jaoks on maksimaalne 
kaasrahastamise määr 90% abikõlblikest 
kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 175
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70 %
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 80 %
abikõlblikest kuludest.

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70%
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 80% 
abikõlblikest kuludest. Vähem arenenud 
piirkondadel, nagu on määratletud 
määruses (EL) nr .../... [ühissätete 
määrus], on õigus abikõlblike kulude 
hüvitamisele kõrgemal määral – kuni 
85% ulatuses.

Or. pt
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Muudatusettepanek 176
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70 %
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 80 %
abikõlblikest kuludest.

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70%
abikõlblikest kuludest. Erandina kehtivad 
järgmised juhud:

– artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr on kuni 
80% abikõlblikest kuludest;

– programmi LIFE loodust ja bioloogilist 
mitmekesisust käsitleva osa puhul võib 
kaasrahastamise maksimummäär olla 
kuni 75% abikõlblikest kuludest, kui 
tegemist on direktiivis 92/43/EMÜ 
määratletud esmatähtsaid looduslikke 
elupaikasid või liike käsitlevate 
projektidega või selliseid linnuliike 
käsitlevate projektidega, mille rahastamist 
peab esmatähtsaks direktiivi 
2009/147/EMÜ artikli 16 alusel loodud 
komitee;
– kaasrahastamise maksimummäär võib 
olla kuni 75% direktiivis 92/43/EMÜ 
määratletud selliste liikide ja looduslike 
elupaikadega seotud projektide 
rahastamiseks, mis on viimaste 
hinnangute kohaselt ebasoodsas 
kaitsestaatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käibemaks ja koosseisuliste 
töötajatega seotud kulud on abikõlblikud 
kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 18 osutatud projektide puhul ei 
käsitata käibemaksu abikõlbliku kuluna.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 179
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 18 osutatud projektide puhul ei 
käsitata käibemaksu abikõlbliku kuluna.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 180
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 18 osutatud projektide puhul ei 
käsitata käibemaksu abikõlbliku kuluna.

Artiklis 18 osutatud projektide puhul 
käsitatakse käibemaksu abikõlbliku 
kuluna.

Or. en

Muudatusettepanek 181
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 18 osutatud projektide puhul ei 
käsitata käibemaksu abikõlbliku kuluna. 

Artiklis 18 osutatud projektide puhul 
käsitatakse käibemaksu abikõlbliku 
kuluna, kui käibemaksusumma ei ole riigi 
käibemaksuseaduse alusel tagasi nõutav.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevaks käibemaksu korda 
reguleerivatest riiklikest õigusaktidest, 
maksust vabastatud juriidilistest isikutest 
ning käibemaksu tagastamise juhtudest.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 18 osutatud projektide puhul ei 
käsitata käibemaksu abikõlbliku kuluna.

Artiklis 18 osutatud projektide puhul ei 
käsitata käibemaksu üldiselt abikõlbliku 
kuluna. Käibemaksusummad on 
abikõlblikud siis, kui need ei ole riigi 
käibemaksuseaduse alusel tagasi 
nõutavad ning kui neid maksavad muud 
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isikud kui mittemaksukohustuslased 
direktiivi 2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 18 osutatud projektide puhul ei 
käsitata käibemaksu abikõlbliku kuluna.

Artiklis 18 osutatud projektide puhul ei 
käsitata käibemaksu üldiselt abikõlbliku 
kuluna. Käibemaksusummad on 
abikõlblikud siis, kui need ei ole riigi 
käibemaksuseaduse alusel tagasi 
nõutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööjõukulusid käsitatakse abikõlbliku 
kuluna artiklis 18 osutatud projektide 
puhul üksnes siis, kui need on sellise 
tegevusega seotud kulud, mida abisaaja ei 
oleks ilma projektita ette võtnud. 
Kõnealused töötajad peavad olema 
asjaomase projekti juurde spetsiaalselt 
lähetatud kas tunnitasu alusel, osalise 
tööajaga või täistööajaga. Nende 
ametiisikute palgakulusid, keda ei ole 
spetsiaalselt projekti elluviimiseks 
palgatud, käsitatakse kui oma panust 
projekti eelarvesse.
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Or. en

Selgitus

Ametiisikute projektitöös kaasaaitamine peaks samuti olema tunnustatud ning see tuleks 
lugeda oma panuseks projekti eelarvesse (ei hüvitata programmi LIFE eelarvest), et 
hõlbustada ametiisikute osalemist projektiga seotud tegevuses ja koostööd.

Muudatusettepanek 185
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööjõukulusid käsitatakse abikõlbliku 
kuluna artiklis 18 osutatud projektide 
puhul üksnes siis, kui need on sellise 
tegevusega seotud kulud, mida abisaaja ei 
oleks ilma projektita ette võtnud. 
Kõnealused töötajad peavad olema 
asjaomase projekti juurde spetsiaalselt 
lähetatud.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööjõukulusid käsitatakse abikõlbliku 
kuluna artiklis 18 osutatud projektide 
puhul üksnes siis, kui need on sellise 
tegevusega seotud kulud, mida abisaaja ei 
oleks ilma projektita ette võtnud. 
Kõnealused töötajad peavad olema 
asjaomase projekti juurde spetsiaalselt 
lähetatud.
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Or. en

Selgitus

Kohalike ametiasutuste puhul on olemasolevad töötajad sageli parimad asjatundjad ja nende 
töötajate programmi LIFE projektide juurde lähetamise kulud peaksid jääma abikõlblikeks 
kuludeks – kuni need on seotud selliste tegevustega, mida ametiasutused ei oleks muidu ette 
võtnud.

Muudatusettepanek 187
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööjõukulusid käsitatakse abikõlbliku 
kuluna artiklis 18 osutatud projektide 
puhul üksnes ulatuses, mis on seotud 
selliste projekti rakendamistegevuste 
kuludega, mida kasusaaja nimetatud 
projektita ei oleks pidanud läbi viima.

Or. pt

Muudatusettepanek 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – teine lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ost aitab kaasa direktiivi 92/43/EMÜ 
artikliga 3 loodud Natura 2000 võrgustiku 
parendamisele, hooldamisele ja 
terviklikkuse taastamisele;

– ost aitab kaasa direktiivi 92/43/EMÜ 
artikliga 3 loodud Natura 2000 võrgustiku 
parendamisele, hooldamisele ja 
terviklikkuse taastamisele, parandades 
muu hulgas rohelise taristu koridoride, 
vaheastmete või muude elementide 
loomise teel ühendatust;

Or. en
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Muudatusettepanek 189
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – teine lõik – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– maaost on ainuke või kõige 
kulutasuvam viis soovitud kaitse-eesmärgi 
saavutamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 190
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – teine lõik – viies taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– abisaaja peab võimaluse korral otsima 
pärast kohalike sidusrühmade, 
valitsusväliste organisatsioonide, 
kodanikuühiskonna rühmade ja huvitatud 
osapoolte poole pöördumist maaostuks 
kohalikku toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
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Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse 
esmatähtsa valdkonna kaasrahastamise 

maksimummäär
Nende artiklis 18 osutatud projektide, mis 
kuuluvad artikli 11 punktis b osutatud 
looduse ja bioloogilise mitmekesisuse 
esmatähtsasse valdkonda, 
kaasrahastamise maksimummäär on 75% 
abikõlblikest kuludest.

Or. en

Selgitus

Bioloogilise mitmekesisuse valdkond pakub tavaliselt erainvesteeringuteks vähest huvi –
enamasti suunatakse erainvesteeringud pigem kliimameetmete projektidesse.

Muudatusettepanek 192
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Nimetatud arvu sisse ja programmist 
LIFE rahastamisele kuuluvad artiklis 18 
osutatud projektide koostamise ja 
kandidaadiks esitamise kulud.

Or. pt

Muudatusettepanek 193
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi LIFE raames võib rahastada 
komisjoni rakendatavaid meetmeid, 
millega toetatakse liidu keskkonna- ja 
kliimapoliitika ja vastavate õigusaktide 

Programmi LIFE raames võib rahastada 
komisjoni rakendatavaid meetmeid, 
millega toetatakse liidu keskkonna- ja 
kliimapoliitika ja vastavate õigusaktide 



AM\906961ET.doc 71/81 PE492.686v01-00

ET

algatamist, rakendamist ja läbivat 
arvessevõtmist artiklis 3 osutatud 
eesmärkide saavutamiseks. Sellised 
meetmed võivad hõlmata järgmist:

algatamist, rakendamist ja läbivat 
arvessevõtmist artiklis 3 osutatud 
eesmärkide saavutamiseks. Nende 
meetmete kaasfinantseerimise 
maksimummäär võib olla 50% 
abikõlblikest kuludest. Sellised meetmed 
võivad hõlmata järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 194
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi LIFE raames võib rahastada 
komisjoni rakendatavaid meetmeid, 
millega toetatakse liidu keskkonna- ja 
kliimapoliitika ja vastavate õigusaktide 
algatamist, rakendamist ja läbivat 
arvessevõtmist artiklis 3 osutatud 
eesmärkide saavutamiseks. Sellised 
meetmed võivad hõlmata järgmist:

Programmi LIFE raames võib rahastada 
rakendatavaid meetmeid, millega 
toetatakse liidu keskkonna- ja 
kliimapoliitika ja vastavate õigusaktide 
algatamist, rakendamist ja läbivat 
arvessevõtmist artiklis 3 osutatud 
eesmärkide saavutamiseks. Sellised 
meetmed võivad hõlmata järgmist:

Or. pt

Muudatusettepanek 195
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teave ja teavitamine, sealhulgas 
teadlikkuse tõstmise kampaaniad. 
Käesoleva määruse alusel 
teavitustegevuseks eraldatavad rahalised 
vahendid hõlmavad ka liidu poliitilisi 
prioriteete käsitlevat institutsioonide 
teavitustegevust;

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 196
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi LIFE raames võib rahastada 
avaliku või erasektori asutusi.

Programmi LIFE raames võib rahastada 
avaliku sektori asutusi.

Or. de

Selgitus

Vahendite tõhusa ja neutraalse kasutamise tagamine suurima võimaliku lisandväärtusega 
piirkonna, mitte erahuvide jaoks.

Muudatusettepanek 197
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi LIFE raames võib rahastada 
avaliku või erasektori asutusi.

Programmi LIFE raames võib rahastada 
avaliku või erasektori asutusi.
Esmatähtsaks tuleks pidada 
mittetulundusühendusi, kohalikke 
organisatsioone ja kodanikuühiskonda, 
VKEsid, valitsusväliseid organisatsioone 
ja akadeemilisi asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab programmi LIFE jaoks 
vastu mitmeaastased tööprogrammid. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 29 lõikes 2 viidatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 30 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad programmi LIFE 
jaoks mitmeaastaste tööprogrammide 
vastuvõtmist. Komisjon tagab 
mitmeaastaste tööprogrammide 
väljatöötamise ajal piisava 
konsulteerimise sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab programmi LIFE jaoks 
vastu mitmeaastased tööprogrammid. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 29 lõikes 2 viidatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

1. Komisjon võtab programmi LIFE jaoks 
vastu mitmeaastased tööprogrammid. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 29 lõikes 2 viidatud 
kontrollimenetluse kohaselt. Komisjon 
tagab mitmeaastaste tööprogrammide 
väljatöötamise ajal piisava 
konsulteerimise sidusrühmadega.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade panus tööprogrammide väljatöötamisse on oluline selleks, et tagada neis 
tööprogrammides kodanikuühiskonna asjakohaste programmi LIFE projektide esitamise 
suutlikkuse kajastumine.

Muudatusettepanek 200
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitmeaastase tööprogrammi kestus on 
vähemalt kaks aastat ning selles esitatakse 
kooskõlas artiklis 3 sätestatud 
eesmärkidega alljärgnev:

2. Mitmeaastase tööprogrammi kestus on 
vähemalt kolm aastat ning selles esitatakse 
kooskõlas artiklis 3 sätestatud 
eesmärkidega alljärgnev:

Or. en

Muudatusettepanek 201
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga allprogrammi puhul rahaliste 
vahendite jaotus prioriteetsete 
valdkondade vahel ja eri rahastamisliikide 
vahel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 202
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga allprogrammi puhul rahaliste 
vahendite jaotus prioriteetsete valdkondade 
vahel ja eri rahastamisliikide vahel;

(b) iga allprogrammi puhul rahaliste 
vahendite jaotus prioriteetsete valdkondade 
vahel ja eri rahastamisliikide vahel, kus on 
spetsiaalne, n-ö ülemere jagu 
äärepoolseimate piirkondade ja 
ülemeremaade ja -territooriumide jaoks;

Or. fr
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Muudatusettepanek 203
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) projektide valimise ja toetuste 
määramise kriteeriumid;

(e) projektide valimise ja toetuste 
määramise kriteeriumid, milles pööratakse 
erilist tähelepanu äärepoolseimatele 
piirkondadele ja ülemeremaadele ja -
territooriumidele, et tagada nende tõhus 
osalemine;

Or. fr

Muudatusettepanek 204
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon vaatab vajaduse korral
mitmeaastased tööprogrammid läbi artikli 
29 lõikes 2 viidatud korras.

3. Iga mitmeaastase tööprogrammi kestus 
on vähemalt kolm aastat ning programmi 
peaks saama pikendada, eeldusel et 
asjaomases mitmeaastases tööprogrammis 
kindlaks määratud valdkondlikud 
prioriteedid jäävad samaks. Komisjon 
vaatab mitmeaastase tööprogrammi läbi 
hiljemalt programmi LIFE 
vahekokkuvõtte tegemise ajaks. 
Asjaomased rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 29 lõikes 2 viidatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Romana Jordan
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb programmist LIFE 
rahastatud projektide olulisimad 
tulemused korrapäraselt kättesaadavaks, 
et hõlbustada kogu Euroopa Liidu piires 
tagasiside andmist ning heade tavade 
vahetamist.

Or. sl

Muudatusettepanek 206
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hiljemalt 30. septembriks 2017 välise 
vahehindamise aruande programmi LIFE 
(ja selle allprogrammide) kohta, mis 
hõlmab programmi rakendamise 
kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid aspekte, 
kliimaga ja bioloogilise mitmekesisusega 
seotud kulutuste summat, programmi LIFE 
ja liidu teiste asjakohaste programmide 
vastastikust täiendavust, kõigi meetmete 
eesmärkide saavutamist (võimalusel 
tulemuste ja mõju näol), vahendite 
kasutamise tõhusust ning programmi 
Euroopa tasandi lisandväärtust, pidades 
silmas otsust meetmete pikendamise, 
muutmise või peatamise kohta. Hindamise 
käigus käsitletakse ka lihtsustamise ulatust, 
sisemist ja välist sidusust, kõikide 
eesmärkide jätkuvat asjakohasust ning 
meetmete panust aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu kui liidu 
prioriteedi saavutamisse. Selles võetakse 
arvesse eelmise programmi pikaajalise 
mõju hindamise tulemusi. Komisjon lisab 
aruandele omapoolsed märkused, muu 

(a) hiljemalt 30. septembriks 2017 välise 
vahehindamise aruande programmi LIFE 
(ja selle allprogrammide) kohta, mis 
hõlmab programmi rakendamise 
kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid aspekte, 
kliimaga ja bioloogilise mitmekesisusega 
seotud kulutuste summat, programmi LIFE 
ja liidu teiste asjakohaste programmide 
vastastikust täiendavust, iga liikmesriigi 
poolt kasutatud rahalisi vahendeid ja
vastavat protsendimäära võrreldes 
indikatiivse riikliku eraldisega kogu 
programmitöö perioodiks, kõigi meetmete 
eesmärkide saavutamist (võimalusel 
tulemuste ja mõju näol), vahendite 
kasutamise tõhusust ning programmi 
Euroopa tasandi lisandväärtust, pidades 
silmas otsust meetmete pikendamise, 
muutmise või peatamise kohta. Hindamise 
käigus käsitletakse ka lihtsustamise ulatust, 
sisemist ja välist sidusust, kõikide 
eesmärkide jätkuvat asjakohasust, 
projektidega seotud tegevuse mõju ja 
lisandväärtust projektidesse otseselt ja 
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hulgas selle kohta, kuidas tuleb 
vahehindamise tulemusi arvesse võtta 
programmi LIFE rakendamisel ja eelkõige 
mitmeaastaste tööprogrammide 
koostamisel;

kaudselt kaasatud elanikkonnale ning 
meetmete panust aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu kui liidu 
prioriteedi saavutamisse. Selles võetakse 
arvesse eelmise programmi pikaajalise 
mõju hindamise tulemusi. Komisjon lisab 
aruandele omapoolsed märkused, muu 
hulgas selle kohta, kuidas tuleb 
vahehindamise tulemusi arvesse võtta 
programmi LIFE rakendamisel ja eelkõige 
mitmeaastaste tööprogrammide 
koostamisel;

Or. pt

Muudatusettepanek 207
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hiljemalt 31. detsembriks 2023 välise 
sõltumatu järelhindamise aruande, mis 
hõlmab programmi LIFE ja selle 
allprogrammide rakendamist ja tulemusi, 
sealhulgas kliimaga ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulutuste summat, 
seda, mil määral programm LIFE tervikuna 
ja kumbki allprogramm on saavutanud oma 
eesmärgid, ning programmi LIFE panust 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
ja sihtide saavutamisse.

(b) hiljemalt 31. detsembriks 2023 välise 
sõltumatu järelhindamise aruande, mis 
hõlmab programmi LIFE ja selle 
allprogrammide rakendamist ja tulemusi, 
sealhulgas kliimaga ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulutuste summat, 
iga liikmesriigi poolt kasutatud rahalisi 
vahendeid ja vastavat protsendimäära 
võrreldes indikatiivse riikliku eraldisega 
kogu programmitöö perioodiks, seda, mil 
määral programm LIFE tervikuna ja 
kumbki allprogramm on saavutanud oma 
eesmärgid, ning programmi LIFE panust 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
ja sihtide saavutamisse.

Or. pt

Muudatusettepanek 208
Kārlis Šadurskis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 2 ning artikli 19 lõigetes 
1 ja 3 osutatud delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise volitused antakse komisjonile 
määramata ajaks alates [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast].

2. Artikli 3 lõikes 2 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise volitused antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].

Or. en

Muudatusettepanek 209
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 2 ning artikli 19 lõigetes 1 
ja 3 osutatud volituste delegeerimise igal 
ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses kindlaks 
määratud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 2 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
täpsustatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaks määratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
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võetud kooskõlas artikli 3 lõikega 2, 
artikli 19 lõikega 1 või artikli 19 lõikega 3, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatamist või 
kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

võetud kooskõlas artikli 3 lõikega 2, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatamist või 
kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

LISA
LIFE-logo

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekuga artikli 8 a (uus) kohta. LIFE-logo on olnud väga edukas liidu 
keskkonna ja kliima valdkonna rahastamise nähtavuse tagamisel ning on algusest peale esile 
toonud liidu pingutused kaitsta loodust ja toetada keskkonnaalast tegevust. Seetõttu on 
asjakohane osutada määruses ka LIFE-logole.

Muudatusettepanek 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

LISA
KÕIKIDE PROJEKTIDE 

GEOGRAAFILISE TASAKAALU 
KRITEERIUMID

Kõikidele projektidele kehtib toetuse 
eraldamisel eeltingimus, et projekt peab 
vastama programmi LIFE komitee 
kehtestatud miinimumkvaliteedinõuetele 
kooskõlas artikli 24 lõike 2 punktiga e.
Integreeritud projektid
2. Kõikidel liikmesriikidel on õigus 
esitada programmiperioodi jooksul 
keskkonna allprogrammi raames kaks
artikli 18 punktis d osutatud 
teemavaldkonda kuuluvat integreeritud 
projekti, st üks looduse ja teine vee, 
jäätmete või õhuga seotud integreeritud 
projekt.
3. Kõikidel liikmesriikidel on õigus 
esitada programmiperioodi jooksul 
kliimameetmete allprogrammi raames üks 
artikli 18 punktis d osutatud 
teemavaldkonda kuuluv, st 
kliimamuutuste leevendamise või 
kliimamuutustega kohanemisega seotud 
integreeritud projekt. 
4. Integreeritud projektide puhul otsustab 
igale integreeritud projektile toetuseks 
eraldatava tingimusliku miinimum- ja 
maksimumsumma üle artiklis 29 osutatud 
programmi LIFE komitee kooskõlas 
artikli 24 lõike 2 punktiga 3 integreeritud 
projektide jaoks ette nähtud rahaliste 
vahendite jaotuse kohta.
5. Projektid peavad jaotuma selliselt, et 
need täidaksid programmi LIFE komitee 
poolt kooskõlas artikli 24 lõike 2 punktiga 
d igale artikli 18 punktis d osutatud 
teemavaldkonnale kindlaks määratud 
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eesmärgid.
6. Eelnevad kriteeriumid ei takista 
liikmesriikidel täiendavate integreeritud 
projektide rahastamise taotlemist 
programmi LIFE aastaeelarvest ja riigi 
jaoks ette nähtud indikatiivsest eraldisest. 
Muud projektid
7. Kõiki liikmesriikide muid projekte 
hinnatakse ja need tähtsusjärjestatakse 
hindamisel antud punktide järgi.
8. Liikmesriigi parimate projektide 
rahastamine programmi LIFE 
aastaeelarvest otsustatakse kooskõlas 
artikli 24 lõike 2 punktiga e.
9. Rahastamise otsustamise protsessis 
peab olema tagatud artikli 9 lõikes 2 
sätestatud 50% eraldamise nõue looduse 
ja bioloogilise mitmekesisusega seotud 
projektide toetamiseks.

Or. en


