
AM\906961FI.doc PE492.686v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2011/0428(COD)

10.7.2012

TARKISTUKSET
61 - 212

Mietintöluonnos
Jutta Haug
(PE489.483v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristö- ja 
ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta

Ehdotus asetukseksi
(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))



PE492.686v01-00 2/83 AM\906961FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\906961FI.doc 3/83 PE492.686v01-00

FI

Tarkistus 61
Julie Girling

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. korostaa, että 
lainsäädäntöehdotuksessa esitetty 
rahoituskehys on lainsäädäntövallan 
käyttäjän kannalta vain ohjeellinen eikä 
sitä ei voida vahvistaa ennen kuin 
ehdotuksesta asetukseksi monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020 
on päästy sopimukseen; toteaa kuitenkin, 
että talousarvioon liittyvät rajoitukset 
pitäisi huomioida ensisijaisina ja 
rahoituspuitteiden pitäisi näin ollen 
vastata Life+-asetuksessa1 säädettyä 
talousarviota;
__________________
1 Asetus (EY) N:o 614/2007, EUVL L 149, 
9.6.2007, s. 1.

Or. en

Tarkistus 62
Romana Jordan

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. korostaa, että 
lainsäädäntöehdotuksessa esitetty 
rahoituskehys on lainsäädäntövallan 
käyttäjän kannalta vain ohjeellinen eikä 
sitä voida vahvistaa ennen kuin 
monivuotista rahoituskehystä koskevasta 
asetuksesta on päästy sopimukseen;
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Or. sl

Tarkistus 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan Life-
ohjelman koko keston ajaksi 3 618 
miljoonan euron rahoituspuitteet, joita 
budjettivallan käyttäjä pitää 
budjettiyhteistyöhön ja moitteettomaan 
varainhoitoon liittyvää Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välistä toimielinten sopimusta koskevan 
komission ehdotuksen 17 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan Life-
ohjelman koko keston ajaksi 
rahoituspuitteet, jotka vastaavat 
yhtä prosenttia kokonaistalousarviosta ja 
joita budjettivallan käyttäjä pitää 
budjettiyhteistyöhön ja moitteettomaan 
varainhoitoon liittyvää Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välistä toimielinten sopimusta koskevan 
komission ehdotuksen 17 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

Or. en

Perustelu

Life-ohjelman osuutta unionin kokonaistalousarviosta on tarpeen nostaa, mutta yksi prosentti 
on maltillinen summa haasteisiin nähden. Lisämäärärahoilla on tarkoitus rahoittaa erityisesti 
unionin osuutta Natura 2000 -kohteiden hallinnoinnista.

Tarkistus 64
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan Life-
ohjelman koko keston ajaksi 
3 618 miljoonan euron rahoituspuitteet, 
joita budjettivallan käyttäjä pitää 
budjettiyhteistyöhön ja moitteettomaan 
varainhoitoon liittyvää Euroopan 

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan Life-
ohjelman koko keston ajaksi 
rahoituspuitteet, joiden osuus on 
yksi prosentti seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja joita budjettivallan 
käyttäjä pitää budjettiyhteistyöhön ja 



AM\906961FI.doc 5/83 PE492.686v01-00

FI

parlamentin, neuvoston ja komission 
välistä toimielinten sopimusta koskevan 
komission ehdotuksen 17 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

moitteettomaan varainhoitoon liittyvää 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välistä toimielinten sopimusta 
koskevan komission ehdotuksen 17 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

Or. en

Tarkistus 65
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan Life-
ohjelman koko keston ajaksi 
3 618 miljoonan euron rahoituspuitteet, 
joita budjettivallan käyttäjä pitää 
budjettiyhteistyöhön ja moitteettomaan 
varainhoitoon liittyvää Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välistä toimielinten sopimusta koskevan 
komission ehdotuksen 17 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(6) Life-ohjelman rahoituspuitteiden on 
vastattava vähintään yhtä prosenttia 
unionin yleisestä talousarviosta. Siksi 
tässä asetuksessa vahvistetaan Life-
ohjelman koko keston ajaksi yhtä 
prosenttia vuosien 2014–2020 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
vastaavat eli [...] euron rahoituspuitteet, 
joita budjettivallan käyttäjä pitää 
budjettiyhteistyöhön ja moitteettomaan 
varainhoitoon liittyvää Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välistä toimielinten sopimusta koskevan 
komission ehdotuksen 17 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

Or. pt

Tarkistus 66
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) Merentakaisten maiden ja alueiden 
pitäisi voida osallistua unionin ohjelmiin 
merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta tehdyssä päätöksessä 
määrätyin ehdoin, kun otetaan huomioon 
heinäkuussa 2008 esitetty "Réunionin 
viesti", neuvoston 10. joulukuuta 2011 
annetut päätelmät, joissa kehotetaan 
komissiota ja jäsenvaltioita edistämään 
edelleen yhteistä lähestymistapaa 
luonnonsuojelussa koko unionin alueella 
kaikkein syrjäisimmät ja jäsenvaltioiden 
merentakaiset maat ja alueet mukaan 
luettuina, sekä komission 
3. toukokuuta 2011 antama tiedonanto 
"Luonnonpääoma elämämme 
turvaajana: luonnon monimuotoisuutta 
koskeva EU:n strategia vuoteen 2020", 
jossa komissio sitoutuu laajentamaan ja 
edistämään biologista monimuotoisuutta 
ja ekosysteemipalveluja unionin 
merentakaisissa maissa ja merentakaisilla 
alueilla koskevaa BEST-hanketta 
(Biodiversity and Ecosystem Services in 
Territories of European Overseas).

Or. fr

Tarkistus 67
Julie Girling, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Merentakaisten maiden ja alueiden 
pitäisi voida osallistua Life-ohjelmaan 
merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 
27. marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2001/822/EY¹ 58 artiklan 
nojalla.
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_____________
¹ EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

Or. en

Tarkistus 68
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa" (jäljempänä 
"etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa") on asetettu 
välitavoitteet ja toimet, joita unionin 
saattaminen resurssitehokkaan ja kestävän 
kasvun tielle edellyttää. Siksi Ympäristö ja 
resurssitehokkuus -painopistealueesta olisi 
tuettava unionin ympäristöpolitiikan 
tehokasta täytäntöönpanoa yksityisellä ja 
julkisella sektorilla, varsinkin edellä 
mainitun etenemissuunnitelman kattamilla 
ympäristöaloilla, helpottamalla uusien 
ratkaisujen ja parhaiden käytäntöjen 
kehittämistä ja jakamista. Tukea ei saisi 
kuitenkaan myöntää Horizon 2020 
-puiteohjelman kanssa päällekkäin 
meneville ekoinnovointitoimille.

(12) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa" (jäljempänä 
"etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa") on asetettu 
välitavoitteet ja toimet, jotka voisivat 
edistää unionin saattamista
resurssitehokkaan ja kestävän kasvun tielle. 
Siksi Ympäristö ja resurssitehokkuus -
painopistealueesta olisi tuettava unionin 
ympäristöpolitiikan tehokasta 
täytäntöönpanoa yksityisellä ja julkisella 
sektorilla, varsinkin edellä mainitun 
etenemissuunnitelman kattamilla 
ympäristöaloilla, helpottamalla uusien 
ratkaisujen ja parhaiden käytäntöjen 
kehittämistä ja jakamista. Tukea ei saisi 
kuitenkaan myöntää Horizon 2020 
-puiteohjelman kanssa päällekkäin 
meneville ekoinnovointitoimille.

Or. de

Tarkistus 69
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Ilmastonmuutoksen hillitseminen 
-painopistealueen olisi edistettävä unionin 
ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön 
valmistelua ja täytäntöönpanoa erityisesti 
siltä osin kuin kyse on kasvihuonekaasujen 
tarkkailusta ja raportoinnista, 
maankäyttöön, maankäytön muutoksiin ja 
metsätalouteen liittyvistä politiikoista, 
päästökauppajärjestelmästä, 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä pienentää 
kasvihuonekaasupäästöjä, hiilidioksidin 
talteenotosta ja varastoinnista, uusiutuvasta 
energiasta, energiatehokkuudesta, 
liikenteestä ja polttoaineista, 
otsonikerroksen suojelemisesta ja 
fluoratuista kaasuista.

(16) Ilmastonmuutoksen hillitseminen 
-painopistealueen olisi edistettävä unionin 
ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön 
valmistelua ja täytäntöönpanoa erityisesti 
tukemalla mahdollisuuksien mukaan 
synergiaetuja muiden 
ympäristötavoitteiden, kuten luonnon 
monimuotoisuutta koskevan tavoitteen, 
kanssa siltä osin kuin kyse on 
kasvihuonekaasujen tarkkailusta ja 
raportoinnista, maankäyttöön, maankäytön 
muutoksiin ja metsätalouteen liittyvistä 
politiikoista, päästökauppajärjestelmästä, 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä pienentää 
kasvihuonekaasupäästöjä, hiilidioksidin 
talteenotosta ja varastoinnista, uusiutuvasta 
energiasta, energiatehokkuudesta, 
liikenteestä ja polttoaineista, 
otsonikerroksen suojelemisesta ja 
fluoratuista kaasuista.

Or. en

Tarkistus 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ilmastonmuutoksen ensimmäiset 
vaikutukset ovat jo nähtävissä Euroopassa 
ja maailmanlaajuisesti. Esimerkkinä 
mainittakoon äärimmäiset sääolot, jotka 
johtavat tulviin ja kuivuuteen, sekä 
lämpötilojen ja merenpinnan nousu. Siksi 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
-painopistealueen olisi edistettävä 
väestöryhmien, taloudenalojen ja alueiden 
sopeutumista tällaisiin muutoksiin, jotta 
erityisillä sopeutumistoimenpiteillä ja 
strategioilla voidaan turvata unionin

(17) Ilmastonmuutoksen ensimmäiset 
vaikutukset ovat jo nähtävissä Euroopassa 
ja maailmanlaajuisesti. Esimerkkinä 
mainittakoon äärimmäiset sääolot, jotka 
johtavat tulviin ja kuivuuteen, sekä 
lämpötilojen ja merenpinnan nousu. Siksi 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
-painopistealueen olisi edistettävä 
väestöryhmien, taloudenalojen ja alueiden 
sopeutumista tällaisiin muutoksiin, jotta 
erityisillä sopeutumistoimenpiteillä ja 
strategioilla voidaan turvata ympäristön
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parempi kestokyky. Tämän alan toimilla 
olisi täydennettävä toimia, jotka voivat 
saada tukea pelastuspalvelun 
rahoitusvälineestä.

parempi kestokyky. Tämän alan toimilla 
olisi täydennettävä toimia, jotka voivat 
saada tukea pelastuspalvelun 
rahoitusvälineestä, ja niiden olisi 
keskityttävä pääasiassa ekosysteemiin 
perustuviin lähestymistapoihin, jotka 
tukevat kustannustehokkaita yhteisiä 
etuja muiden ympäristötavoitteiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 71
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ilmastonmuutoksen ensimmäiset 
vaikutukset ovat jo nähtävissä Euroopassa 
ja maailmanlaajuisesti. Esimerkkinä 
mainittakoon äärimmäiset sääolot, jotka 
johtavat tulviin ja kuivuuteen, sekä 
lämpötilojen ja merenpinnan nousu. Siksi 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen -
painopistealueen olisi edistettävä 
väestöryhmien, taloudenalojen ja alueiden 
sopeutumista tällaisiin muutoksiin, jotta 
erityisillä sopeutumistoimenpiteillä ja 
strategioilla voidaan turvata unionin 
parempi kestokyky. Tämän alan toimilla 
olisi täydennettävä toimia, jotka voivat 
saada tukea pelastuspalvelun 
rahoitusvälineestä.

(17) Ilmastonmuutoksen ensimmäiset 
vaikutukset ovat jo nähtävissä Euroopassa 
ja maailmanlaajuisesti. Esimerkkinä 
mainittakoon äärimmäiset sääolot, jotka 
johtavat tulviin ja kuivuuteen, sekä 
lämpötilojen ja merenpinnan nousu. Siksi 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen -
painopistealueen olisi edistettävä 
väestöryhmien, taloudenalojen ja alueiden 
sopeutumista tällaisiin muutoksiin, jotta 
erityisillä sopeutumistoimenpiteillä ja 
strategioilla voidaan turvata unionin 
parempi kestokyky. Tämän alan toimilla 
olisi täydennettävä toimia, jotka voivat 
saada tukea pelastuspalvelun 
rahoitusvälineestä, ja niiden olisi tuettava 
mahdollisuuksien mukaan varojen 
kustannustehokasta käyttöä luomalla 
yhteisiä etuja muiden 
ympäristötavoitteiden kanssa.

Or. en
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Tarkistus 72
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Ympäristö- ja ilmastoalan 
lainsäädännön ja -politiikan täysimääräinen 
täytäntöönpano liittyy erottamattomasti 
hallinnon parantamiseen, sidosryhmien 
osallistumisen lisäämiseen ja tiedon 
levittämiseen. Siksi kummankin 
alaohjelman Hallinto ja tiedottaminen -
painopisteillä olisi tuettava perustojen 
kehittämistä ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtamista lainsäädännön noudattamisen 
ja valvonnan lisäämiseksi sekä yleisön ja 
sidosryhmien tuen hankkimiseksi unionin 
päätöksenteolle ympäristö- ja ilmastoalalla. 
Niillä olisi tuettava erityisesti parannuksia, 
jotka liittyvät tietopohjan levittämiseen, 
tiedottamiseen, yleisön osallistumiseen, 
tiedonsaantiin ja oikeussuojan saatavuuteen 
ympäristöasioiden alalla.

(18) Ympäristö- ja ilmastoalan 
lainsäädännön ja -politiikan täysimääräinen 
täytäntöönpano liittyy erottamattomasti 
hallinnon parantamiseen, sidosryhmien 
osallistumisen lisäämiseen ja tiedon 
levittämiseen. Siksi kummankin 
alaohjelman Hallinto ja tiedottaminen -
painopisteillä olisi tuettava perustojen 
kehittämistä ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtamista lainsäädännön noudattamisen 
ja valvonnan lisäämiseksi sekä yleisön ja 
sidosryhmien tuen hankkimiseksi unionin 
päätöksenteolle ympäristö- ja ilmastoalalla. 
Niillä olisi tuettava erityisesti parannuksia, 
jotka liittyvät tietopohjan ja hyvien 
käytäntöjen levittämiseen, tiedottamiseen, 
yleisön osallistumiseen, tiedonsaantiin ja 
oikeussuojan saatavuuteen 
ympäristöasioiden alalla.

Or. en

Tarkistus 73
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
täytäntöönpanoa voidaan parantaa ja 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet sisällyttää 
paremmin osaksi muita politiikanaloja, 
Life-ohjelmalla olisi tuettava hankkeita, 
joilla edistetään kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja ympäristö- ja ilmastoalan 
lainsäädännön ja politiikan 

(21) Jotta ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
täytäntöönpanoa voidaan parantaa ja 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet sisällyttää 
paremmin osaksi muita politiikanaloja, 
Life-ohjelmalla olisi tuettava hankkeita, 
joilla edistetään kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja ympäristö- ja ilmastoalan 
lainsäädännön ja politiikan 
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täytäntöönpanoon. Ympäristö-
alaohjelmassa näissä hankkeissa olisi 
keskityttävä ensisijaisesti luonnon 
monimuotoisuutta koskevan unionin 
strategian 2020 täytäntöönpanoon 
kiinnittäen erityistä huomiota neuvoston 
direktiivillä 92/43/ETY perustetun Natura 
2000 -verkoston tehokkaaseen hoitoon ja 
vahvistamiseen panemalla täytäntöön 
mainitun direktiivin 8 artiklassa tarkoitetut 
hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävät 
toimintasuunnitelmat, 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista sekä jätteitä ja 
ilmaa koskeva lainsäädäntö. Samalla, kun 
näissä hankkeissa keskitytään 
määritettyihin aiheisiin, ne muodostavat 
mekanismin, jolla pyritään saavuttamaan 
monta tavoitetta (esimerkiksi saavuttamaan 
ympäristöhyötyjä ja kehittämään 
valmiuksia) ja jonka ansiosta voidaan 
saavuttaa tuloksia muilla politiikanaloilla, 
erityisesti yhteisön meriympäristöpolitiikan 
puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) alalla. 
Tämäntyyppisiä hankkeita voitaisiin 
suunnitella muillakin ympäristöaloilla. 
Ilmastotoimet-alaohjelmassa näissä 
hankkeissa olisi keskityttävä erityisesti 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
vähentämistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskeviin strategioihin ja 
toimintasuunnitelmiin. Tällaisilla 
hankkeilla olisi tuettava vain tiettyjä 
erityistoimia ja -toimenpiteitä, kun taas 
muita toimia, jotka täydentävät 
hankkeeseen sisältyviä toimia, olisi 
rahoitettava muista unionin 
rahoitusohjelmista sekä kansallisin, 
alueellisin ja yksityisen sektorin varoin. 
Life-ohjelman rahoituksessa olisi 
hyödynnettävä synergiaetuja ja taattava 
unionin eri rahoituslähteiden välinen
johdonmukaisuus keskittymällä 

täytäntöönpanoon. Ympäristö-
alaohjelmassa näissä hankkeissa olisi 
keskityttävä ensisijaisesti luonnon 
monimuotoisuutta koskevan unionin 
strategian 2020 täytäntöönpanoon 
kiinnittäen erityistä huomiota neuvoston 
direktiivillä 92/43/ETY perustetun Natura 
2000 -verkoston tehokkaaseen hoitoon ja 
vahvistamiseen panemalla täytäntöön 
mainitun direktiivin 8 artiklassa tarkoitetut 
hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävät 
toimintasuunnitelmat, 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista sekä jätteitä ja 
ilmaa koskeva lainsäädäntö. Samalla, kun 
näissä hankkeissa keskitytään 
määritettyihin aiheisiin, ne muodostavat 
mekanismin, jolla pyritään saavuttamaan 
monta tavoitetta (esimerkiksi saavuttamaan 
ympäristöhyötyjä ja kehittämään 
valmiuksia) ja jonka ansiosta voidaan 
saavuttaa tuloksia muilla politiikanaloilla, 
erityisesti yhteisön meriympäristöpolitiikan 
puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) alalla. 
Tämäntyyppisiä hankkeita voitaisiin 
suunnitella muillakin ympäristöaloilla. 
Ilmastotoimet-alaohjelmassa näissä 
hankkeissa olisi keskityttävä erityisesti 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
vähentämistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskeviin strategioihin ja 
toimintasuunnitelmiin. Tällaisilla 
hankkeilla olisi tuettava vain tiettyjä 
erityistoimia ja -toimenpiteitä, kun taas 
muita toimia, jotka täydentävät 
hankkeeseen sisältyviä toimia, olisi 
rahoitettava muista unionin 
rahoitusohjelmista sekä kansallisin, 
alueellisin ja yksityisen sektorin varoin. 
Life-ohjelman rahoituksessa olisi 
hyödynnettävä synergiaetuja ja taattava 
unionin eri rahoituslähteiden välinen 
johdonmukaisuus keskittymällä 
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strategisesti ympäristö- ja ilmastoasioihin. strategisesti ympäristö- ja ilmastoasioihin.
Integroiduilla hankkeilla pitäisi edistää 
valtavirtaistamisen periaatetta 
ympäristörahoituksen alalla, jotta voidaan 
parantaa valmiuksia rahoittaa ympäristö-
ja ilmastomenoja myös muista lähteistä 
saatavin varoin. Kun otetaan huomioon 
integroitujen hankkeiden tuoreus ja 
niihin liittyvien laajojen kokemusten 
puute, sidosryhmiä olisi tarvittaessa 
tuettava nostamalla yhteisrahoitusaste 
jopa 75 prosenttiin ja antamalla teknistä 
apua valmisteluvaiheessa. Lisäksi 
hakuvaihetta pitäisi yksinkertaistaa 
kaksivaiheisella valintamenettelyllä. 
Toimivia integroituja menettelyjä 
koskevaa tiedonvaihtoa olisi edistettävä ja 
siihen olisi otettava mukaan kaikki 
asianomaiset hallinnon alat sekä 
sidosryhmät. Integroitujen hankkeiden 
kitkattoman toiminnan ja onnistumisen 
määrittäviä tekijöitä olisi arvioitava 
ohjelman ensimmäisinä vuosina saatujen 
kokemusten perusteella. Analyysin 
perusteella ja käytettävissä olevan 
rahoituksen mukaisesti integroitujen 
hankkeiden soveltamisalaan voidaan 
lisätä uusia alueita.

Or. en

Tarkistus 74
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Integroituja hankkeita olisi 
pidettävä mallina, jolla pyritään 
tukemaan jäsenvaltioita varojen 
tehokkaassa käytössä sekä rakentavan ja 
jatkuvan yhteistyön luomisessa hallinnon 
eri alojen välille, jotta voidaan ratkaista 
merkittäviä toteutukseen liittyviä 
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haasteita. Koska tällaisia haasteita 
esiintyy kaikkialla unionissa, uudesta 
hanketyypistä olisi saatava kokemuksia 
mahdollisimman laajalti. Komission 
pitäisi kannustaa jokaista jäsenvaltioita 
käynnistämään ohjelmakauden aikana 
vähintään kolme integroitua hanketta eri 
aloilla.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Life-hankkeet, kuten integroituja 
lähestymistapoja tukevat hankkeet, 
edustavat uutta hanketyyppiä, jossa 
painotetaan unionin ympäristö- ja 
ilmastolainsäädännön ja -politiikan 
täytäntöönpanoa, ja ne edellyttävät toimia 
kaikkialla unionin alueella ja kaikilla 
kohdealoilla. Näin ollen 
valintamenettelyssä on toteutettava 
jakautumisen periaatetta, jotta hankkeet 
jakautuisivat tasaisemmin 
maantieteellisesti.

Or. en

Tarkistus 76
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta komissio voisi hoitaa tehtävänsä 
ympäristö- ja ilmastopolitiikan 

(23) Jotta komissio voisi hoitaa tehtävänsä 
ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
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valmistelussa ja toteuttamisessa, sen olisi 
tuettava Life-ohjelman varoja käyttämällä 
unionin ympäristö- ja ilmastoalan 
politiikan ja täytäntöönpanon 
käynnistämistä, täytäntöönpanoa ja 
valtavirtaistamista, palvelujen ja tavaroiden 
hankinnat mukaan luettuina. Tämän 
asetuksen nojalla tiedotustoimiin 
kohdennettujen varojen on katettava myös 
unionin poliittisia painopisteitä koskeva 
toimielinten tiedotustoiminta.

valmistelussa ja toteuttamisessa, sen olisi 
tuettava Life-ohjelman varoja käyttämällä 
unionin ympäristö- ja ilmastoalan 
politiikan ja täytäntöönpanon 
käynnistämistä, täytäntöönpanoa ja 
valtavirtaistamista, palvelujen ja tavaroiden 
hankinnat mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 77
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta komissio voisi hoitaa tehtävänsä 
ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
valmistelussa ja toteuttamisessa, sen olisi 
tuettava Life-ohjelman varoja käyttämällä 
unionin ympäristö- ja ilmastoalan 
politiikan ja täytäntöönpanon 
käynnistämistä, täytäntöönpanoa ja 
valtavirtaistamista, palvelujen ja tavaroiden 
hankinnat mukaan luettuina. Tämän 
asetuksen nojalla tiedotustoimiin 
kohdennettujen varojen on katettava myös 
unionin poliittisia painopisteitä koskeva 
toimielinten tiedotustoiminta.

(23) Jotta komissio voisi hoitaa tehtävänsä 
ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
valmistelussa ja toteuttamisessa, sen olisi 
tuettava Life-ohjelman varoja käyttämällä 
unionin ympäristö- ja ilmastoalan 
politiikan ja täytäntöönpanon 
käynnistämistä, täytäntöönpanoa ja 
valtavirtaistamista, palvelujen ja tavaroiden 
hankinnat mukaan luettuina. Pk-yritysten 
osallistumista tämän alan 
tarjouskilpailuihin pitäisi edistää 
konkreettisilla toimenpiteillä. Tämän 
asetuksen nojalla tiedotustoimiin 
kohdennettujen varojen on katettava myös 
unionin poliittisia painopisteitä koskeva 
toimielinten tiedotustoiminta.

Or. en

Perustelu

Komission pitäisi muokata julkisia hankintamenettelyjään pk-yritysten kannalta helpommiksi 
esimerkiksi ennakkomaksujen osalta.
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Tarkistus 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta komissio voisi hoitaa tehtävänsä 
ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
valmistelussa ja toteuttamisessa, sen olisi 
tuettava Life-ohjelman varoja käyttämällä 
unionin ympäristö- ja ilmastoalan 
politiikan ja täytäntöönpanon 
käynnistämistä, täytäntöönpanoa ja 
valtavirtaistamista, palvelujen ja tavaroiden 
hankinnat mukaan luettuina. Tämän 
asetuksen nojalla tiedotustoimiin 
kohdennettujen varojen on katettava myös 
unionin poliittisia painopisteitä koskeva 
toimielinten tiedotustoiminta.

(23) Jotta komissio voisi hoitaa tehtävänsä 
ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
valmistelussa ja toteuttamisessa, sen olisi 
tuettava Life-ohjelman varoja käyttämällä 
unionin ympäristö- ja ilmastoalan 
politiikan ja täytäntöönpanon 
käynnistämistä, täytäntöönpanoa ja 
valtavirtaistamista, palvelujen ja tavaroiden 
hankinnat mukaan luettuina. Tämän 
asetuksen nojalla tiedotustoimiin 
kohdennettujen varojen on katettava myös 
unionin poliittisia painopisteitä koskeva 
toimielinten tiedotustoiminta. Lisäksi Life-
ohjelmalla pitäisi edistää luonnon 
monimuotoisuutta koskevassa unionin 
strategiassa asetettuun tavoitteeseen 3 
kuuluvan toimen 3c toteuttamista. Sen 
mukaan komissio ja jäsenvaltiot 
helpottavat luontodirektiivien 
täytäntöönpanon valvontaa järjestämällä 
Natura 2000 -verkostosta erityisiä 
koulutusohjelmia tuomareita ja syyttäjiä 
varten sekä kehittämällä parempia 
valmiuksia edistää sääntöjen 
noudattamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa suosituksia, jotka Euroopan parlamentti antoi luonnon monimuotoisuutta 
koskevasta unionin strategiasta laatimassaan mietinnössä.

Tarkistus 79
Romana Jordan
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Aiemmista välineistä saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että ohjelmat 
on laadittava monivuotisiksi ja että toimet 
on keskitettävä konkreettisiin ympäristö- ja 
ilmastopoliittisiin painopisteisiin ja 
toiminta-alueisiin. Tällaisten monivuotisten 
työohjelmien olisi oltava joustavia, jotta 
niillä voidaan saavuttaa Life-ohjelman 
tavoitteet, ja samalla niiden olisi turvattava 
painopistealueiden tarvittava vakaus, jotta 
mahdolliset hakijat voivat suunnitella, 
laatia ja toimittaa ehdotuksia. Tämän 
valossa monivuotisten työohjelmien olisi 
oltava voimassa ainakin kaksi vuotta eikä 
niiden painopisteiden luettelo saisi olla 
tyhjentävä.

(25) Aiemmista välineistä saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että ohjelmat 
on laadittava monivuotisiksi ja että toimet 
on keskitettävä konkreettisiin ympäristö- ja 
ilmastopoliittisiin painopisteisiin ja 
toiminta-alueisiin. Tällaisten monivuotisten 
työohjelmien olisi oltava joustavia, jotta 
niillä voidaan saavuttaa Life-ohjelman 
tavoitteet, ja samalla niiden olisi turvattava 
painopistealueiden tarvittava vakaus, jotta 
mahdolliset hakijat voivat suunnitella, 
laatia ja toimittaa ehdotuksia. Tämän 
valossa monivuotisten työohjelmien olisi 
oltava voimassa ainakin kolme vuotta eikä 
niiden painopisteiden luettelo saisi olla 
tyhjentävä.

Or. en

Tarkistus 80
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän ja rahoitus olisi 
kohdennettava täsmällisempiin 
menoluokkiin. Tukikelvottomien 
kustannusten tasapainottamiseksi ja Life-
ohjelman tehokkaan tukitason 
säilyttämiseksi osarahoitusosuuden olisi 
oltava pääsääntöisesti 70 prosenttia ja 
erityistapauksissa 80 prosenttia.

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän. Arvonlisävero 
ja pysyvät henkilöstökulut pitäisi myös 
katsoa tukikelpoisiksi. Life-ohjelman 
tehokkaan tukitason säilyttämiseksi 
osarahoitusosuuden olisi oltava 
pääsääntöisesti 70 prosenttia ja 
erityistapauksissa 80 prosenttia, ja 
75 prosenttia luontoa ja biologista 
monimuotoisuutta koskevan osa-alueen 
osalta, kun kyseessä ovat sellaiset 
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direktiivissä 92/43/ETY määritetyt 
ensisijaiset luontotyypit tai lajit, sellaiset 
direktiivissä 2009/147/ETY määritetyt 
lintulajit tai sellaiset 
direktiivissä 92/43/ETY määritetyt lajit, 
joiden suojelutilanne on viimeisimmän 
arvioinnin mukaan epäsuotuisa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän ja rahoitus olisi 
kohdennettava täsmällisempiin 
menoluokkiin. Tukikelvottomien 
kustannusten tasapainottamiseksi ja Life-
ohjelman tehokkaan tukitason 
säilyttämiseksi osarahoitusosuuden olisi 
oltava pääsääntöisesti 70 prosenttia ja 
erityistapauksissa 80 prosenttia.

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän eikä 
arvonlisäveron ja pysyvien 
henkilöstökulujen tukikelpoisuutta pitäisi 
kyseenalaistaa, kuten 
varainhoitoasetuksessa säädetään. Life-
ohjelman tehokkaan tukitason 
säilyttämiseksi osarahoitusosuuden olisi 
oltava pääsääntöisesti 65 prosenttia ja 
erityistapauksissa 75–80 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
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hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän ja rahoitus olisi 
kohdennettava täsmällisempiin 
menoluokkiin. Tukikelvottomien 
kustannusten tasapainottamiseksi ja Life-
ohjelman tehokkaan tukitason 
säilyttämiseksi osarahoitusosuuden olisi 
oltava pääsääntöisesti 70 prosenttia ja 
erityistapauksissa 80 prosenttia.

hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän eikä 
arvonlisäveron ja pysyvien 
henkilöstökulujen tukikelpoisuutta pitäisi 
kyseenalaistaa. Tukikelvottomien 
kustannusten tasapainottamiseksi ja Life-
ohjelman tehokkaan tukitason 
säilyttämiseksi osarahoitusosuuden olisi 
oltava pääsääntöisesti 70 prosenttia ja 
erityistapauksissa 80 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 83
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän ja rahoitus olisi 
kohdennettava täsmällisempiin 
menoluokkiin. Tukikelvottomien 
kustannusten tasapainottamiseksi ja Life-
ohjelman tehokkaan tukitason 
säilyttämiseksi osarahoitusosuuden olisi 
oltava pääsääntöisesti 70 prosenttia ja 
erityistapauksissa 80 prosenttia.

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän, arvonlisäveron 
ja pysyvien henkilöstökulujen 
tukikelpoisuutta ei pitäisi kyseenalaistaa 
ja rahoitus olisi kohdennettava 
täsmällisempiin menoluokkiin.
Tukikelvottomien kustannusten 
tasapainottamiseksi ja Life-ohjelman 
tehokkaan tukitason säilyttämiseksi 
osarahoitusosuuden olisi oltava 
pääsääntöisesti 70 prosenttia ja 
erityistapauksissa 80 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 84
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän ja rahoitus olisi 
kohdennettava täsmällisempiin 
menoluokkiin. Tukikelvottomien 
kustannusten tasapainottamiseksi ja Life-
ohjelman tehokkaan tukitason 
säilyttämiseksi osarahoitusosuuden olisi 
oltava pääsääntöisesti 70 prosenttia ja 
erityistapauksissa 80 prosenttia.

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän ja rahoitus olisi 
kohdennettava täsmällisempiin 
menoluokkiin. Tukikelvottomien 
kustannusten tasapainottamiseksi ja Life-
ohjelman tehokkaan tukitason 
säilyttämiseksi osarahoitusosuuden olisi 
oltava pääsääntöisesti 70 prosenttia ja 
erityistapauksissa 90 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 85
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Unionin varojen parhaan mahdollisen 
käytön turvaamiseksi ja eurooppalaisen 
lisäarvon varmistamiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
hankkeiden valinnassa käytettävien 
tukikelpoisuuskriteereiden, integroitujen 
hankkeiden maantieteellisen tasapainon 
soveltamiskriteereiden ja erityisiin 
alakohtaisiin painopisteisiin sovellettavien 
tulosindikaattoreiden osalta. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan järjestää asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

(30) Unionin varojen käytön parhaan 
mahdollisen valvonnan turvaamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
erityisiin alakohtaisiin painopisteisiin 
sovellettavien tulosindikaattoreiden osalta. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan järjestää asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 86
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'parhaita käytäntöjä koskevilla 
hankkeilla' hankkeita, joissa käytetään 
tarkoituksenmukaisia, 
kustannustehokkaita viimeisimmän 
tietämyksen mukaisia tekniikoita, 
menetelmiä ja menettelytapoja, joissa 
otetaan huomioon hankkeen erityinen 
asiayhteys;

c) 'parhaita käytäntöjä koskevilla 
hankkeilla' hankkeita, joissa käytetään 
tarkoituksenmukaisia tekniikoita, 
menetelmiä ja menettelytapoja, joissa 
otetaan huomioon hankkeen erityinen 
asiayhteys;

Or. pt

Tarkistus 87
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'integroiduilla hankkeilla' hankkeita, 
joissa toteutetaan kestävällä tavalla ja 
laajalla alueella, erityisesti alueellisesti, 
monella alueella tai kansallisesti, unionin 
muihin säädöksiin perustuvan unionin 
erityisen ympäristö- tai 
ilmastolainsäädännön edellyttämiä tai 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
valmistelemia ympäristö- tai ilmastoalan 
strategioita tai toimintasuunnitelmia;

d) 'integroiduilla hankkeilla' hankkeita, 
joissa toteutetaan kestävällä tavalla ja 
unionin ympäristö- ja ilmastoalan 
lainsäädännön ja politiikan mukaisesti 
ensisijaisesti luonnon, veden, jätteiden, 
ilman sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja siihen sopeutumisen 
aloilla laajalla alueella, erityisesti 
alueellisesti, monella alueella, kansallisesti 
tai ylikansallisesti, unionin muihin 
säädöksiin perustuvan unionin erityisen 
ympäristö- tai ilmastolainsäädännön 
edellyttämiä tai jäsenvaltioiden 
viranomaisten valmistelemia ympäristö- tai 
ilmastoalan strategioita tai 
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toimintasuunnitelmia; integroiduilla 
hankkeilla pyritään edistämään 
koordinointia unionin muiden 
rahoituslähteiden kanssa ja unionin 
muiden rahoituslähteiden käyttöä;

Or. en

Tarkistus 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'integroiduilla hankkeilla' hankkeita, 
joissa toteutetaan kestävällä tavalla ja 
laajalla alueella, erityisesti alueellisesti, 
monella alueella tai kansallisesti, unionin 
muihin säädöksiin perustuvan unionin 
erityisen ympäristö- tai 
ilmastolainsäädännön edellyttämiä tai 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
valmistelemia ympäristö- tai ilmastoalan 
strategioita tai toimintasuunnitelmia;

d) 'integroiduilla hankkeilla' hankkeita, 
joissa toteutetaan kestävällä tavalla ja 
laajalla alueella, erityisesti alueellisesti, 
monella alueella tai kansallisesti, unionin 
muihin säädöksiin perustuvan unionin 
erityisen ympäristö- tai 
ilmastolainsäädännön edellyttämiä tai 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
valmistelemia ympäristö- tai ilmastoalan 
strategioita tai toimintasuunnitelmia 
ensisijaisesti luonnon, veden, jätteiden, 
ilman sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja siihen sopeutumisen 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 89
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tukea Natura 2000 -verkostoon 
kuuluvien alueiden hallinnointia ja 
niiden luontoarvojen säilyttämistä 
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erityisesti unionin lainsäädännön mukaan 
ensisijaisesti suojeltavien lajien ja 
luontotyyppien osalta;

Or. pt

Tarkistus 90
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näin Life-ohjelma edistää kestävää 
kehitystä ja Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista.

Näin Life-ohjelma edistää kestävää 
kehitystä ja Eurooppa 2020 -strategian 
sekä energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 91
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ohjelman ansioksi luettavat, 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen 
liittyvät ympäristöön ja ilmastoon 
vaikuttavat parannukset. Kun kyse on 
tavoitteesta edistää luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 
kääntämistä, ohjelman ansioksi luettavia 
ympäristöön vaikuttavia parannuksia 
mitataan sen mukaan, miten suuri 
prosentuaalinen osa Natura 2000 -
verkostosta on palautettu ennalleen tai 
saatettu asianmukaiseen hallintaan, 
ennalleen palautettujen 

a) ohjelman ansioksi luettavat, 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen 
liittyvät ympäristöön ja ilmastoon 
vaikuttavat parannukset. Kun kyse on 
tavoitteesta edistää luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 
kääntämistä, ohjelman ansioksi luettavia 
ympäristöön vaikuttavia parannuksia 
mitataan sen mukaan, miten suuri 
prosentuaalinen osa Natura 2000 -
verkostosta on palautettu ennalleen tai 
saatettu asianmukaiseen hallintaan, 
ennalleen palautettujen tai 



AM\906961FI.doc 23/83 PE492.686v01-00

FI

ekosysteemipalvelujen pinta-alan mukaan 
sekä sellaisten luontotyyppien ja lajien 
määrän ja tyypin mukaan, jotka on valittu 
toimien kohteeksi ja joiden suojelun taso 
on parantunut;

uudelleenperustettujen
ekosysteemipalvelujen pinta-alan mukaan 
sekä sellaisten luontotyyppien ja lajien 
määrän ja tyypin mukaan, jotka on valittu 
toimien kohteeksi ja joiden suojelun taso 
on parantunut;

Or. sl

Tarkistus 92
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kahden vuoden välein suoritettava 
arviointi Life-ohjelmasta myönnettävän 
rahoituksen taloudellisesta hyödystä 
ottaen huomioon ekosysteemipalvelujen 
säilyminen tai parantuminen ja ohjelman 
muut taloudelliset sivuhyödyt.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti tulosindikaattoreiden osalta, 
jotta niitä voidaan soveltaa 24 artiklassa 
tarkoitetuissa monivuotisissa työohjelmissa 
määriteltyihin alakohtaisiin painopisteisiin.

Komissio valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklassa 
määritettyjen tulosindikaattoreiden osalta, 
jotta niitä voidaan soveltaa 24 artiklassa 
tarkoitetuissa monivuotisissa työohjelmissa 
määriteltyihin alakohtaisiin painopisteisiin.

Or. en
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Tarkistus 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Life-ohjelman täytäntöönpanoon varatut 
määrärahat ovat 3 618 000 000 euroa.

1. Life-ohjelman täytäntöönpanoon varatut 
määrärahat vastaavat yhtä prosenttia 
unionin kokonaistalousarviosta.

Or. en

Perustelu

Life-ohjelman osuutta unionin kokonaistalousarviosta on tarpeen nostaa, mutta yksi prosentti 
on maltillinen summa haasteisiin nähden. Lisämäärärahoilla on tarkoitus rahoittaa erityisesti 
unionin osuutta Natura 2000 -kohteiden hallinnoinnista.

Tarkistus 95
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Life-ohjelman täytäntöönpanoon varatut 
määrärahat ovat 3 618 000 000 euroa.

1. Life-ohjelman täytäntöönpanoon varatut 
määrärahat vastaavat yhtä prosenttia 
seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä.

Or. en

Tarkistus 96
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Life-ohjelman täytäntöönpanoon varatut 1. Life-ohjelman täytäntöönpanoon varatut 
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määrärahat ovat 3 618 000 000 euroa. määrärahat ovat [...] euroa.

Or. pt

Tarkistus 97
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Määrärahat jaetaan alaohjelmiin 
seuraavasti:

Poistetaan.

a) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista 2 713 500 000 
euroa osoitetaan Ympäristö-
alaohjelmaan;
b) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista 904 500 000 
euroa osoitetaan Ilmastotoimet-
alaohjelmaan.

Or. en

Tarkistus 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista 2 713 500 000 
euroa osoitetaan Ympäristö-alaohjelmaan;

a) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista 
2 894 400 000 euroa eli noin 80 prosenttia
osoitetaan Ympäristö-alaohjelmaan;

Or. en

Perustelu

Life-rahastosta Ympäristö-alaohjelmaan osoitettuja määrärahoja on lisättävä, jotta Life-
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ohjelmasta voidaan tukea riittävästi Natura 2000 -alueiden hallinnointia. Ilmastotoimet-
alaohjelmaan on saatavilla rahoitusta muualtakin, ja sen yhteydessä on sovellettava 
markkinaperusteisia mekanismeja tai aiheuttaja maksaa -periaatetta.

Tarkistus 99
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista 2 713 500 000 
euroa osoitetaan Ympäristö-alaohjelmaan;

a) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista 75 prosenttia
osoitetaan Ympäristö-alaohjelmaan;

Or. en

Tarkistus 100
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista 2 713 500 000 
euroa osoitetaan Ympäristö-alaohjelmaan;

a) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista [...] euroa
osoitetaan Ympäristö-alaohjelmaan;

Or. pt

Tarkistus 101
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista 904 500 000 euroa

b) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista 723 600 000 euroa 
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osoitetaan Ilmastotoimet-alaohjelmaan. eli noin 20 prosenttia osoitetaan 
Ilmastotoimet-alaohjelmaan;

Or. en

Perustelu

Life-rahastosta Ympäristö-alaohjelmaan osoitettuja määrärahoja on lisättävä, jotta Life-
ohjelmasta voidaan tukea riittävästi Natura 2000 -alueiden hallinnointia. Ilmastotoimet-
alaohjelmaan on saatavilla rahoitusta muualtakin, ja sen yhteydessä on sovellettava 
markkinaperusteisia mekanismeja tai aiheuttaja maksaa -periaatetta.

Tarkistus 102
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista 904 500 000 euroa
osoitetaan Ilmastotoimet-alaohjelmaan.

b) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista 25 prosenttia
osoitetaan Ilmastotoimet-alaohjelmaan.

Or. en

Tarkistus 103
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista 904 500 000 euroa
osoitetaan Ilmastotoimet-alaohjelmaan.

b) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista [...] euroa
osoitetaan Ilmastotoimet-alaohjelmaan.

Or. pt

Tarkistus 104
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Life-ohjelman 
kokonaismäärärahoista vähintään 
85 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, joita 
tuetaan hankeavustuksilla.

Or. en

Tarkistus 105
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Integroitujen hankkeiden osuus Life-
ohjelman kokonaismäärärahoista on 
enintään 30 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 106
Julie Girling, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden osallistuminen Life-
ohjelmaan

Merentakaisten maiden ja alueiden sekä
kolmansien maiden osallistuminen Life-
ohjelmaan

Or. en
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Tarkistus 107
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden osallistuminen Life-
ohjelmaan

Merentakaisten maiden ja alueiden ja 
kolmansien maiden osallistuminen Life-
ohjelmaan

Or. fr

Tarkistus 108
Julie Girling, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Seuraavat maat voivat osallistua Life-
ohjelmaan:

Seuraavat maat ja alueet voivat osallistua 
Life-ohjelmaan:

Or. en

Tarkistus 109
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Seuraavat maat voivat osallistua Life-
ohjelmaan:

Seuraavat maat ja alueet voivat osallistua 
Life-ohjelmaan:

Or. fr

Tarkistus 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Seuraavat maat voivat osallistua Life-
ohjelmaan:

Seuraavat maat ja alueet voivat osallistua 
Life-ohjelmaan:

Or. en

Tarkistus 111
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 
27. marraskuuta 2001 tehdyssä neuvoston 
päätöksessä 2001/822/EY tarkoitetut 
merentakaiset maat ja alueet;

Or. fr

Tarkistus 112
Julie Girling, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) päätöksessä 2001/822/EY tarkoitetut 
merentakaiset maat ja alueet;

Or. en

Tarkistus 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) päätöksessä 2001/822/EY tarkoitetut 
merentakaiset maat ja alueet;

Or. en

Perustelu

EU on sitoutunut edistämään ja tukemaan luonnon monimuotoisuuden suojelua 
merentakaisissa maissa ja merentakaisilla alueilla luonnon monimuotoisuutta koskevassa 
unionin strategiassa 2020 sekä merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta tehdyssä 
päätöksessä (päätös 2001/822/EY). Komissio on myös itse ehdottanut, että Life-ohjelma 
laajennettaisiin koskemaan myös naapurimaita, kolmansia maita sekä Ranskan syrjäisimpiä 
alueita. Merentakaisten maiden ja alueiden pitäisi siis voida osallistua Life-ohjelmaan, kun 
otetaan huomioon edellä mainitut sitoumukset sekä kyseisten alueiden usein ainutlaatuinen ja 
huomattavan monimuotoinen luonto.

Tarkistus 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) neuvoston päätöksessä 2001/822/EY 
mainitut unionin merentakaiset maat ja 
alueet;

Or. en

Tarkistus 115
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Osallistumisessa noudatetaan ehtoja, jotka 
vahvistetaan kahdenvälisissä tai 
monenvälisissä sopimuksissa yleisistä 
periaatteista, jotka ohjaavat näiden maiden 
osallistumista unionin ohjelmiin.

Osallistumisessa noudatetaan ehtoja, jotka 
vahvistetaan merentakaisten maiden ja 
alueiden assosiaatiosta tehdyssä 
päätöksessä ja kahdenvälisissä tai 
monenvälisissä sopimuksissa yleisistä 
periaatteista, jotka ohjaavat näiden maiden 
ja alueiden osallistumista unionin 
ohjelmiin.

Or. fr

Tarkistus 116
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
vastuualueidensa rajoissa Life-ohjelman ja 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalastusrahaston välisen koordinoinnin 
synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun 
kyse on 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetuista integroiduista hankkeista, ja 
Life-ohjelman yhteydessä kehitettyjen 
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käytön tukemiseksi. 
Unionissa koordinointi tapahtuu osana 
asetuksen (EU) N:o ... (yhteistä strategista 
viitekehystä koskeva asetus) 10 artiklassa 
tarkoitettua yhteistä strategiakehystä..

3. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
tarvittaessa vastuualueidensa rajoissa Life-
ohjelman ja Euroopan aluekehitysrahaston, 
Euroopan sosiaalirahaston, 
koheesiorahaston, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston ja 
Euroopan meri- ja kalastusrahaston välisen 
koordinoinnin synergiaetujen luomiseksi, 
erityisesti kun kyse on 18 artiklan d 
alakohdassa tarkoitetuista integroiduista 
hankkeista, ja laativat direktiivin 
92/43/ETY 8 artiklassa tarkoitettuja 
painopisteet määritteleviä 
toimintasuunnitelmia Life-ohjelman 
yhteydessä kehitettyjen ratkaisujen, 
menetelmien ja lähestymistapojen käytön 
tukemiseksi. Unionissa koordinointi 
tapahtuu osana asetuksen (EU) N:o ... 
(yhteistä strategista viitekehystä koskeva 
asetus) 10 artiklassa tarkoitettua yhteistä 
strategiakehystä..

Or. en
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Tarkistus 117
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
vastuualueidensa rajoissa Life-ohjelman ja 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalastusrahaston välisen koordinoinnin 
synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun 
kyse on 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetuista integroiduista hankkeista, ja 
Life-ohjelman yhteydessä kehitettyjen 
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käytön tukemiseksi. 
Unionissa koordinointi tapahtuu osana 
asetuksen (EU) N:o ... (yhteistä strategista 
viitekehystä koskeva asetus) 10 artiklassa 
tarkoitettua yhteistä strategiakehystä..

3. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
mahdollisuuksien mukaan 
vastuualueidensa rajoissa Life-ohjelman ja 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalastusrahaston välisen koordinoinnin 
synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun 
kyse on 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetuista integroiduista hankkeista, ja 
Life-ohjelman yhteydessä kehitettyjen 
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käytön tukemiseksi. 
Unionissa koordinointi tapahtuu osana 
asetuksen (EU) N:o ... (yhteistä strategista 
viitekehystä koskeva asetus) 10 artiklassa 
tarkoitettua yhteistä strategiakehystä..

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat
vastuualueidensa rajoissa Life-ohjelman ja 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalastusrahaston välisen koordinoinnin

3. Komissio ja jäsenvaltiot edistävät
vastuualueidensa rajoissa aktiivisesti ja 
yhteistyössä Life-ohjelman ja Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
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synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun 
kyse on 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetuista integroiduista hankkeista, ja 
Life-ohjelman yhteydessä kehitettyjen 
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käytön tukemiseksi. 
Unionissa koordinointi tapahtuu osana 
asetuksen (EU) N:o ... (yhteistä strategista 
viitekehystä koskeva asetus) 10 artiklassa 
tarkoitettua yhteistä strategiakehystä..

kalastusrahaston välistä koordinointia
synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun 
kyse on 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetuista integroiduista hankkeista, ja 
Life-ohjelman yhteydessä kehitettyjen 
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käytön tukemiseksi. 
Unionissa koordinointi tapahtuu osana 
asetuksen (EU) N:o ... (yhteistä strategista 
viitekehystä koskeva asetus) 10 artiklassa 
tarkoitettua yhteistä strategiakehystä..

Or. en

Tarkistus 119
Jutta Haug

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Life-ohjelman näkyvyys

Hanketta koordinoiva tuensaaja sekä 
muut hankkeeseen osallistuvat tuensaajat 
julkaisevat Life-ohjelmasta rahoitettavan 
hankkeen ja sen tulokset ja mainitsevat 
tässä yhteydessä aina unionin myöntämän 
tuen määrän. Liitteessä kuvattua Life-
logoa on käytettävä kaikessa viestinnässä, 
ja sen on oltava myös näkyvällä paikalla 
strategisesti merkittävien kohteiden 
ilmoitustaululla. Kaikissa Life-ohjelman 
yhteydessä hankituissa kestävissä 
tuotteissa on oltava Life-logo, paitsi jos 
komissio päättää toisin.

Or. en

Perustelu

Life-logo on taannut hyvän näkyvyyden unionin ympäristö- ja ilmastoalan rahoitukselle sekä 
tuonut esiin, että unioni osallistuu luonnonsuojeluun ja paikan päällä toteutettaviin 
ympäristötoimiin. Näin ollen asetuksessa on järkevää viitata Life-logoon. 
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Tarkistus 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Integroitujen hankkeiden piiriin kuuluvat 

alat
Integroiduissa hankkeissa painotetaan 
ensisijaisesti luontoa, vettä, jätteitä, ilmaa, 
melua sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista. 
Hankkeiden onnistumisesta riippuen, 
27 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun väliarvioinnin jälkeen sekä 
käytettävissä olevat varat huomioon 
ottaen komissiolle siirretään valta antaa 
30 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä esimerkiksi sellaisten alueiden 
lisäämiseksi integroituihin hankkeisiin, 
kuten maaperä ja meri- tai 
kaupunkiympäristö.

Or. en

Tarkistus 121
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ympäristö-alaohjelman erityiset 
painopistealueet

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. sl
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Tarkistus 122
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ympäristö-alaohjelmassa 
hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin 
kohdennetuista budjettivaroista vähintään 
50 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, 
joilla tuetaan luonnon ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ympäristö-alaohjelmassa 
hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin 
kohdennetuista budjettivaroista vähintään 
50 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, joilla 
tuetaan luonnon ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä.

2. Ympäristö-alaohjelmassa 
hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin 
kohdennetuista budjettivaroista vähintään 
75 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, joilla 
tuetaan luonnon ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä.

Or. en

(Tarkistus liittyy 4 artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen.)

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy siihen, että Life-ohjelman määrärahoja pitäisi lisätä, jotta ne 
vastaisivat yhtä prosenttia unionin kokonaistalousarviosta etenkin kun lisämäärärahoilla olisi 
tarkoitus rahoittaa Natura 2000 -alueiden hallinnointia.

Tarkistus 124
Gerben-Jan Gerbrandy
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ympäristö-alaohjelmassa 
hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin 
kohdennetuista budjettivaroista vähintään 
50 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, joilla 
tuetaan luonnon ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä.

2. Ympäristö-alaohjelmassa 
hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin 
kohdennetuista budjettivaroista vähintään 
75 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, joilla 
tuetaan luonnon ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä.

Or. en

Perustelu

Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvan Life-rahoituksen osuutta on nostettava, jotta 
Natura 2000 -kohteiden rahoitustarpeesta 20 prosenttia voitaisiin kattaa Life-ohjelmasta 
(rahoitustarpeeksi on arvioitu 5,8 miljardia euroa vuodessa).

Tarkistus 125
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ympäristö-alaohjelmassa 
hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin 
kohdennetuista budjettivaroista vähintään 
50 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, joilla 
tuetaan luonnon ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä.

2. Ympäristö-alaohjelmassa 
hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin 
kohdennetuista budjettivaroista vähintään 
60 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, joilla 
tuetaan luonnon ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä.

Or. en

Tarkistus 126
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta



PE492.686v01-00 38/83 AM\906961FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Ympäristö-alaohjelmassa 
hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin 
kohdennetuista budjettivaroista vähintään 
50 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, joilla 
tuetaan luonnon ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä.

2. Ympäristö-alaohjelmassa 
hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin 
kohdennetuista budjettivaroista vähintään 
60 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, joilla 
tuetaan luonnon ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä.

Or. pt

Tarkistus 127
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukea unionin ympäristöpolitiikan ja -
lainsäädännön mukaisten suunnitelmien ja 
ohjelmien täytäntöönpanoa koskevien 
integroitujen lähestymistapojen 
soveltamista, kehittämistä, testaamista ja 
esittelyä erityisesti veden, jätteen ja ilman 
alalla;

b) tukea unionin ympäristöpolitiikan ja -
lainsäädännön mukaisten suunnitelmien ja 
ohjelmien täytäntöönpanoa koskevien 
integroitujen lähestymistapojen 
soveltamista, kehittämistä, testaamista ja 
esittelyä erityisesti veden, jätteen, ilman ja
maaperän alalla;

Or. en

Tarkistus 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukea unionin ympäristöpolitiikan ja -
lainsäädännön mukaisten suunnitelmien ja 
ohjelmien täytäntöönpanoa koskevien 
integroitujen lähestymistapojen 
soveltamista, kehittämistä, testaamista ja 
esittelyä erityisesti veden, jätteen ja ilman 

b) tukea unionin ympäristöpolitiikan ja -
lainsäädännön mukaisten suunnitelmien ja 
ohjelmien täytäntöönpanoa koskevien 
integroitujen lähestymistapojen 
soveltamista, kehittämistä, testaamista ja 
esittelyä erityisesti veden, jätteen, ilman ja
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alalla; melun alalla;

Or. en

Tarkistus 129
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edistää unionin ympäristölainsäädännön 
noudattamista tehokkaammin ja sen 
valvontaa erityisesti edistämällä parhaiden 
käytäntöjen ja poliittisten 
lähestymistapojen kehittämistä ja 
levittämistä;

c) edistää unionin voimassa olevan 
ympäristölainsäädännön noudattamista 
kaikissa jäsenvaltioissa tehokkaammin ja 
sen valvontaa erityisesti edistämällä 
parhaiden käytäntöjen ja poliittisten 
lähestymistapojen kehittämistä ja 
levittämistä;

Or. de

Tarkistus 130
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edistää unionin ympäristölainsäädännön 
noudattamista tehokkaammin ja sen 
valvontaa erityisesti edistämällä parhaiden 
käytäntöjen ja poliittisten 
lähestymistapojen kehittämistä ja 
levittämistä;

c) edistää unionin ympäristölainsäädännön 
noudattamista tehokkaammin ja sen 
valvontaa erityisesti edistämällä parhaiden 
käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä;

Or. de

Perustelu

Ei tulisi syntyä epäilystä, että Life-ohjelman varoja käytetään poliittiseen tukemiseen.
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Tarkistus 131
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edistää ympäristöhallinnon kehittämistä
lisäämällä sidosryhmien, myös 
kansalaisjärjestöjen, osallistumista 
politiikkaa koskeviin kuulemisiin ja 
politiikan toteutukseen.

d) edistää ympäristöhallinnon kehittämistä

Or. de

Perustelu

Juuri ympäristöalalla toimivilla kansalaisjärjestöillä on useimmiten hyvä varallisuustaso. 
Life-ohjelman varat ovat hyvin rajalliset. Life-ohjelman varat tulisi sen vuoksi käyttää 
erityisesti hallinnon, mukaan lukien rakennerahastovarojen hallinnoinnin, parantamiseen 
paikallisten ympäristöhankkeiden toteuttamiseksi (useimmat toteutumatta jäävät hankkeet 
kaatuvat puutteelliseen hallintoon).

Tarkistus 132
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edistää ympäristöhallinnon kehittämistä 
lisäämällä sidosryhmien, myös 
kansalaisjärjestöjen, osallistumista 
politiikkaa koskeviin kuulemisiin ja 
politiikan toteutukseen.

d) edistää ympäristöhallinnon kehittämistä 
lisäämällä sidosryhmien, myös 
kansalaisjärjestöjen, osallistumista 
politiikkaa koskeviin kuulemisiin ja 
politiikan toteutukseen sekä edistää 
kansalaisten tietoisuutta Århusin 
yleissopimuksessa heille määrätyistä 
oikeuksista.

Or. en



AM\906961FI.doc 41/83 PE492.686v01-00

FI

Tarkistus 133
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) edistää hankkeiden tulosten 
levittämistä kohdennetusti asianomaisille 
sidosryhmille ja mahdollisille tuleville 
hakijoille; tulokset olisi levitettävä niille 
kunkin aihealueen kannalta tärkeimmille 
alueille, jotka hyötyvät todennäköisesti 
eniten myönteisten kokemusten 
jakamisesta;

Or. en

Tarkistus 134
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ilmastomuutosten rajoittaminen – ilmastomuutosten lieventäminen

Or. sl

Tarkistus 135
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen 
-painopistealueen erityistavoitteena on 
erityisesti

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen 
-painopistealueen avulla pyritään
mahdollisuuksien mukaan tukemaan 
synergiaetuja muiden 
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ympäristötavoitteiden, esimerkiksi 
luonnon monimuotoisuutta koskevan 
tavoitteen, kanssa ja sen erityistavoitteena 
on erityisesti

Or. en

Tarkistus 136
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
-painopistealueella pyritään tukemaan 
toimia, jotka parantavat kykyä sietää 
ilmastonmuutosta, ja siksi sen 
erityistavoitteena on erityisesti

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
-painopistealueella pyritään 
mahdollisuuksien mukaan tukemaan 
synergiaetuja muiden 
ympäristötavoitteiden, esimerkiksi 
luonnon monimuotoisuutta koskevan 
tavoitteen, kanssa ja tukemaan toimia, 
jotka parantavat kykyä sietää 
ilmastonmuutosta, ja siksi sen 
erityistavoitteena on erityisesti

Or. en

Tarkistus 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevan unionin politiikan 
ja lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
valmistelua, myös sen valtavirtaistamista 
eri politiikanaloilla, erityisesti kehittämällä, 
testaamalla ja esittelemällä 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyviä menettelytapoja tai hallintatapoja, 

a) edistää ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevan unionin politiikan 
ja lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
valmistelua, myös sen valtavirtaistamista 
eri politiikanaloilla, erityisesti tukemalla 
synergiaetuja luonnon 
monimuotoisuuden kaltaisten 
ympäristötavoitteiden kanssa ja
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parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja; kehittämällä, testaamalla ja esittelemällä 
ekosysteemiin perustuvia
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyviä menettelytapoja tai hallintatapoja, 
parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 138
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää ilmastoasioita koskevan 
tietoisuuden lisääntymistä ja muun muassa 
hankkia yleisöltä ja sidosryhmiltä tukea
unionin päätöksenteolle ilmastoalalla sekä 
edistää kestävää kehitystä koskevaa 
valistusta;

a) edistää ilmastoasioita koskevan,
kriittisenkin, tietoisuuden lisääntymistä ja 
muun muassa yleisöltä ja sidosryhmiltä 
saatavan tuen hankintaa unionin 
päätöksenteolle ilmastoalalla sekä edistää 
kestävää kehitystä koskevaa valistusta;

Or. de

Tarkistus 139
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edistää unionin ilmastolainsäädännön 
noudattamista tehokkaammin ja sen 
valvontaa erityisesti edistämällä parhaiden 
käytäntöjen ja poliittisten 
lähestymistapojen kehittämistä ja 
levittämistä;

c) edistää unionin ilmastolainsäädännön 
noudattamista tehokkaammin ja sen 
valvontaa erityisesti edistämällä parhaiden 
käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä;

Or. de
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Perustelu

Ei tulisi syntyä epäilystä, että Life-ohjelman varoja käytetään poliittiseen tukemiseen.

Tarkistus 140
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edistää ilmastohallinnon kehittämistä 
lisäämällä sidosryhmien, myös 
kansalaisjärjestöjen, osallistumista 
politiikkaa koskeviin kuulemisiin ja 
politiikan toteutukseen.

d) edistää ilmastohallinnon kehittämistä.

Or. de

Perustelu

Juuri ympäristöalalla toimivilla kansalaisjärjestöillä on useimmiten hyvä varallisuustaso. 
Life-ohjelman varat ovat hyvin rajalliset. Life-ohjelman varat tulisi sen vuoksi käyttää 
erityisesti hallinnon, mukaan lukien rakennerahastovarojen hallinnoinnin, parantamiseen 
paikallisten ympäristöhankkeiden toteuttamiseksi (useimmat toteutumatta jäävät hankkeet 
kaatuvat puutteelliseen hallintoon).

Tarkistus 141
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) edistää hankkeiden tulosten 
levittämistä kohdennetusti asianomaisille 
sidosryhmille ja mahdollisille tuleville 
hakijoille; tulokset olisi levitettävä niille
kunkin aihealueen kannalta tärkeimmille 
alueille, jotka hyötyvät todennäköisesti 
eniten myönteisten kokemusten 
jakamisesta;
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Or. en

Tarkistus 142
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden on oltava unionin edun mukaisia 
siten, että ne edistävät merkittävästi jonkin
3 artiklassa vahvistetun Life-ohjelman 
tavoitteen saavuttamista;

a) niiden on oltava unionin edun mukaisia 
siten, että ne edistävät vähintään yhden
3 artiklassa vahvistetun Life-ohjelman 
tavoitteen saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 143
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niiden lähestymistavan on oltava 
kustannustehokas, ja niiden on oltava 
teknisesti ja taloudellisesti johdonmukaisia;

b) niiden lähestymistavan on oltava 
kustannustehokas, ja niiden on oltava 
teknisesti ja taloudellisesti johdonmukaisia 
sekä täytettävä ainakin 
vähimmäislaatuvaatimukset;

Or. en

Tarkistus 144
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) niiden on oltava poliittisesti 
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puolueettomia.

Or. de

Tarkistus 145
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun kriteerin soveltamisehtojen 
osalta, jotta kyseinen kriteeri voidaan 
mukauttaa 9 ja 13 artiklassa 
määritettyihin erityisiin 
painopistealueisiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 146
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Life-ohjelmasta rahoitettujen 
hankkeiden on mahdollisuuksien mukaan 
edistettävä eri tavoitteiden välisiä 
synergiaetuja sekä ympäristöä säästävien 
julkisten hankintojen käyttöä.

2. Life-ohjelmasta rahoitettujen 
hankkeiden on mahdollisuuksien mukaan 
edistettävä ympäristöä säästävien julkisten 
hankintojen käyttöä sekä eri tavoitteiden 
välisiä synergiaetuja. Sopimuksen 
tekovaiheessa on asetettava ensisijaisiksi 
hankkeet, joilla pyritään tuottamaan eri 
tavoitteiden välisiä synergiaetuja.

Or. en
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Tarkistus 147
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio varmistaa Life-ohjelman 
rahoituksen tasapainoisen jakamisen 
jäsenvaltioiden välillä ottamalla käyttöön 
kunkin jäsenvaltion osalta nykyistä 
ohjelmointikautta koskevat kansalliset 
ohjeelliset rahoitusosuudet. Tarvittaessa 
komissio tarjoaa yhteistyössä kansallisten 
ja/tai alueellisten viranomaisten kanssa ja 
kunkin jäsenvaltion tarpeet ja 
erityispiirteet huomioon ottamalla 
erityistä hankkeiden valmistelemista 
koskevaa teknistä tukea jäsenvaltioille, 
joille ohjelmointikaudella 2007–2013 
osoitettu rahoitus on ollut kansallista 
ohjeellista rahoitusosuutta pienempi.

Or. pt

Tarkistus 148
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio varmistaa kaikkien 
18 artiklassa tarkoitettujen hankkeiden 
oikeasuhteisen jakautumisen laatimalla 
varojen ohjeellisen vuosittaisen 
maakohtaisen jaon ajanjaksoiksi 2014–
2017 ja 2018–2020 seuraavin perustein:
a) väestö:
i) kunkin jäsenvaltion kokonaisväestö. 
Tähän perusteeseen sovelletaan 50 
prosentin painotusta;
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ja
ii) kunkin jäsenvaltion väestöntiheys 
siihen määrään saakka, joka vastaa 
enintään kaksinkertaista unionin 
keskimääräistä väestöntiheyttä. Tähän 
perusteeseen sovelletaan 5 prosentin 
painotusta;
b) luonto ja biologinen monimuotoisuus:
i) kunkin jäsenvaltion osalta yhteisön 
tärkeinä pitämien alueiden 
kokonaispinta-ala ilmaistuna osuutena 
yhteisön tärkeinä pitämien alueiden 
kokonaispinta-alasta. Tähän perusteeseen 
sovelletaan 25 prosentin painotusta;
ja
ii) yhteisön tärkeinä pitämien alueiden 
kattaman jäsenvaltion alueen osuus 
suhteessa osuuteen yhteisön alueesta, 
jonka yhteisön tärkeinä pitäminä alueet 
kattavat. Tähän perusteeseen sovelletaan 
20 prosentin painotusta.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella säilytetään Life+-asetuksessa säädetyt perusteet. 

Tarkistus 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitettuihin integroituihin hankkeisiin 
otetaan tarvittaessa mukaan sidosryhmiä ja 
niillä edistetään mahdollisuuksien mukaan 
koordinointia unionin muiden 
rahoituslähteiden kanssa ja unionin muiden 
rahoituslähteiden käyttöä.

Edellä 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitettuihin integroituihin hankkeisiin 
otetaan mukaan sidosryhmiä kaikissa 
vaiheissa ja niillä edistetään 
mahdollisuuksien mukaan koordinointia 
unionin muiden rahoituslähteiden kanssa ja 
unionin muiden rahoituslähteiden käyttöä.

Or. en
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Tarkistus 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitettuihin integroituihin hankkeisiin 
otetaan tarvittaessa mukaan sidosryhmiä ja 
niillä edistetään mahdollisuuksien mukaan 
koordinointia unionin muiden 
rahoituslähteiden kanssa ja unionin muiden 
rahoituslähteiden käyttöä.

Edellä 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitettuihin integroituihin hankkeisiin 
otetaan tarvittaessa mukaan sidosryhmiä ja 
niillä edistetään mahdollisuuksien mukaan 
koordinointia unionin muiden 
rahoituslähteiden kanssa ja unionin muiden 
rahoituslähteiden käyttöä.
Hankeavustuksiin kohdennetuista 
määrärahoista voidaan osoittaa enintään 
20 prosenttia integroituihin hankkeisiin.

Or. en

Tarkistus 151
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa maantieteellisen 
tasapainon yhteisvastuun ja vastuunjaon 
periaatteiden mukaisesti prosessissa, jossa 
integroiduille hankkeille myönnetään 
tukea. Komissiolla valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti maantieteellisen tasapainon 
soveltamiskriteerien osalta kullakin 18 
artiklan d alakohdassa tarkoitetulla 
alakohtaisella pistealueella.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 152
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa maantieteellisen 
tasapainon yhteisvastuun ja vastuunjaon 
periaatteiden mukaisesti prosessissa, jossa 
integroiduille hankkeille myönnetään 
tukea. Komissiolla valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti maantieteellisen tasapainon 
soveltamiskriteerien osalta kullakin 18 
artiklan d alakohdassa tarkoitetulla 
alakohtaisella pistealueella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 153
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa maantieteellisen 
tasapainon yhteisvastuun ja vastuunjaon 
periaatteiden mukaisesti prosessissa, jossa 
integroiduille hankkeille myönnetään 
tukea. Komissiolla valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti maantieteellisen tasapainon 
soveltamiskriteerien osalta kullakin 18 
artiklan d alakohdassa tarkoitetulla 
alakohtaisella pistealueella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 154
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa maantieteellisen 
tasapainon yhteisvastuun ja vastuunjaon 
periaatteiden mukaisesti prosessissa, jossa 
integroiduille hankkeille myönnetään 
tukea. Komissiolla valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti maantieteellisen tasapainon 
soveltamiskriteerien osalta kullakin 18 
artiklan d alakohdassa tarkoitetulla 
alakohtaisella pistealueella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 155
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa maantieteellisen 
tasapainon yhteisvastuun ja vastuunjaon 
periaatteiden mukaisesti prosessissa, jossa 
integroiduille hankkeille myönnetään 
tukea. Komissiolla valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti maantieteellisen tasapainon 
soveltamiskriteerien osalta kullakin 18 
artiklan d alakohdassa tarkoitetulla 
alakohtaisella pistealueella.

Komissio varmistaa maantieteellisen 
tasapainon yhteisvastuun ja vastuunjaon 
periaatteiden mukaisesti prosessissa, jossa 
integroidut ja perinteiset hankkeet 
valitaan ja niille myönnetään tukea.

Or. en

Tarkistus 156
Jolanta Emilia Hibner
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa maantieteellisen 
tasapainon yhteisvastuun ja vastuunjaon 
periaatteiden mukaisesti prosessissa, jossa 
integroiduille hankkeille myönnetään 
tukea. Komissiolla valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti maantieteellisen tasapainon 
soveltamiskriteerien osalta kullakin 18 
artiklan d alakohdassa tarkoitetulla 
alakohtaisella pistealueella.

Komissio varmistaa maantieteellisen 
tasapainon yhteisvastuun ja vastuunjaon 
periaatteiden mukaisesti prosessissa, jossa 
hankkeille myönnetään tukea. Komissio
varmistaa hankkeiden oikeasuhteisen 
jakautumisen laatimalla varojen 
ohjeellisen vuosittaisen maakohtaisen 
jaon ajanjaksoiksi 2014–2017 ja 2018–
2020. Jäsenvaltiot voivat hakea rahoitusta 
integroituihin hankkeisiin kansallisten 
määrärahojensa puitteissa.

Or. en

Tarkistus 157
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa maantieteellisen 
tasapainon yhteisvastuun ja vastuunjaon 
periaatteiden mukaisesti prosessissa, jossa 
integroiduille hankkeille myönnetään 
tukea. Komissiolla valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti maantieteellisen tasapainon 
soveltamiskriteerien osalta kullakin 18 
artiklan d alakohdassa tarkoitetulla 
alakohtaisella pistealueella.

Komissio varmistaa maantieteellisen 
tasapainon yhteisvastuun ja vastuunjaon 
periaatteiden mukaisesti prosessissa, jossa 
tukea myönnetään vain integroiduille 
hankkeille, kohdentamalla kullekin 
jäsenvaltiolle tietyn määrän integroituja 
hankkeita yhden ohjelmakauden aikana.

Or. en

Tarkistus 158
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa maantieteellisen 
tasapainon yhteisvastuun ja vastuunjaon 
periaatteiden mukaisesti prosessissa, jossa 
integroiduille hankkeille myönnetään 
tukea. Komissiolla valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti maantieteellisen tasapainon 
soveltamiskriteerien osalta kullakin 18 
artiklan d alakohdassa tarkoitetulla 
alakohtaisella pistealueella.

Komissio varmistaa Natura 2000 
-verkoston laajuuden perusteella 
maantieteellisen tasapainon yhteisvastuun 
ja vastuunjaon periaatteiden mukaisesti 
prosessissa, jossa integroiduille hankkeille 
myönnetään tukea. Komissio valtuutetaan 
antamaan delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti maantieteellisen tasapainon 
soveltamiskriteerien osalta kullakin 18 
artiklan d alakohdassa tarkoitetulla 
alakohtaisella pistealueella.

Or. en

Tarkistus 159
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 3 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien hankkeiden oikeasuhtainen 
jakautuminen varmistetaan laatimalla 
varojen ohjeellinen vuosittainen 
maakohtainen jako seuraavien perustein:
1. Ympäristö-alaohjelma:
a) väestö:
i) kunkin jäsenvaltion kokonaisväestö. 
Tähän perusteeseen sovelletaan 
45 prosentin painotusta;
ii) kunkin jäsenvaltion väestöntiheys 
siihen määrään saakka, joka vastaa 
enintään kaksinkertaista EU:n 
keskimääräistä väestöntiheyttä. Tähän 
perusteeseen sovelletaan 5 prosentin 
painotusta;
b) Luonto ja biologinen monimuotoisuus:
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i) kunkin jäsenvaltion osalta yhteisön 
tärkeinä pitämien alueiden 
kokonaispinta-ala ilmaistuna osuutena 
yhteisön tärkeinä pitämien alueiden 
kokonaispinta-alasta. Tähän perusteeseen 
sovelletaan 25 prosentin painotusta;
ii) kunkin jäsenvaltion osalta yhteisön 
ensisijaisten lajien tai luontotyyppien 
perusteella tärkeinä pitämien alueiden 
kokonaispinta-ala ilmaistuna osuutena 
yhteisön tärkeinä pitämien alueiden 
kokonaispinta-alasta. Tähän perusteeseen 
sovelletaan 25 prosentin painotusta;
2. Ilmastotoimet-alaohjelma:
a) ilmastopaineiden vaikutus. Tähän 
perusteeseen sovelletaan 50 prosentin 
painotusta;
b) luonnollisten hiilinielujen kattavuus 
ilmaistuna kunkin jäsenvaltion osuutena 
yhteisön kokonaispinta-alasta. Tähän 
perusteeseen sovelletaan 30 prosentin 
painotusta;
c) uusiutuvien energialähteiden osuuden 
suunniteltu lisääminen 
energiantuotannossa. Tähän perusteeseen 
sovelletaan 20 prosentin painotusta.

Or. en

Perustelu

Life+-asetuksessa otettiin vuonna 2007 käyttöön ohjeellinen kansallinen jako Life-ohjelman 
jakautusmisvaikutusten edistämiseksi. Tässä tarkistuksessa laajennetaan kansallinen jako 
koskemaan kaikkia hanketyyppejä (sekä integroituja hankkeita että perinteisiä hankkeita) ja 
täsmennetään jokaista aihealuetta koskevat painotukset. Tämän perusteella voidaan arvioida, 
miten jäsenvaltiot onnistuvat hankkeiden esittämisessä. Hankkeet pitäisi arvioida ja valita 
niiden laadun perusteella.

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

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio varmistaa maantieteellisen 
tasapainon prosessissa, jossa hankkeille 
myönnetään tukea, liitteessä I lueteltujen 
perusteiden mukaisesti edistääkseen 
18 artiklassa tarkoitettujen hankkeiden 
tasaista jakautumista kaikkien 
jäsenvaltioiden kesken.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio varmistaa yhteisvastuun ja 
vastuunjaon periaatteiden mukaisesti 
Ympäristö-alaohjelmasta tuettavien 
hankkeiden oikeasuhtaisen jakautumisen 
kaikkien jäsenvaltioiden kesken 
myöntämällä rahoitusta kaikkien 
hankkeiden osalta koko ohjelmakauden 
ajaksi seuraavin perustein:
a) väestö (ilma ja jäte):
i) kunkin jäsenvaltion kokonaisväestö 
(painotus 50 prosenttia);
ii) kunkin jäsenvaltion väestöntiheys 
siihen määrään saakka, joka vastaa 
enintään kaksinkertaista EU:n 
keskimääräistä väestöntiheyttä (painotus 
viisi prosenttia);
b) luonto ja biologinen monimuotoisuus:
i) kunkin jäsenvaltion osalta Natura 2000 
-alueiden kokonaispinta-ala ilmaistuna 
osuutena Natura 2000 -verkoston 
kokonaispinta-alasta (painotus 
20 prosenttia);
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ii) Natura 2000 -kohteiden osuus 
jäsenvaltion pinta-alasta (painotus 
15 prosenttia).
c) vesi:
i) kunkin jäsenvaltion osalta vesipiiriin 
kuuluvien alueiden kokonaispinta-ala 
ilmaistuna osuutena vesipiiriin kuuluvien 
alueiden kokonaispinta-alasta EU:n 
tasolla (painotus 10 prosenttia).

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Komissio varmistaa yhteisvastuun ja 
vastuunjaon periaatteiden mukaisesti 
Ilmastotoimet-alaohjelmasta tuettavien 
hankkeiden oikeasuhtaisen jakautumisen 
kaikkien jäsenvaltioiden kesken 
myöntämällä rahoitusta kaikkien 
hankkeiden osalta koko ohjelmakauden 
ajaksi seuraavin perustein:
i) kunkin jäsenvaltion osalta 
kokonaisväestö ilmaistuna osuutena EU:n 
kokonaisväestöstä (painotus 
50 prosenttia).
ii) käänteinen BKT asukasta kohden 
yhteisvastuun osoittamiseksi 
vähävaraisempia jäsenvaltioita kohtaan 
(painotus 50 prosenttia).

Or. en

Tarkistus 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jos jokin jäsenvaltio ei käytä kaikkia 
sille osoitettuja määrärahoja, komissio
osoittaa käyttämättä olevat varat sellaisten 
muiden jäsenvaltioiden esittämien 
hankkeiden yhteisrahoittamiseen, jotka 
edistävät parhaiten 3 artiklassa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e. Ehdottaessaan yhteisrahoitettavien 
hankkeiden luetteloa 29 artiklassa 
tarkoitetulle komitealle komissio esittää 
komitealle kirjallisen selvityksen siitä, 
miten 3 c tai d kohdassa säädetyt 
myöntämisperusteet on huomioitu.

Or. en

Tarkistus 165
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio kiinnittää erityistä huomiota 
kansainvälisiin hankkeisiin, jos 
kansainvälinen yhteistyö on olennaisen 
tärkeää ympäristönsuojelun ja 

Poistetaan.
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ilmastotavoitteiden turvaamiseksi, ja 
pyrkii varmistamaan, että hankkeisiin 
osoitetuista budjettivaroista vähintään 15 
prosenttia osoitetaan kansainvälisiin 
hankkeisiin.

Or. en

Tarkistus 166
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio kiinnittää erityistä huomiota 
kansainvälisiin hankkeisiin, jos 
kansainvälinen yhteistyö on olennaisen 
tärkeää ympäristönsuojelun ja 
ilmastotavoitteiden turvaamiseksi, ja pyrkii 
varmistamaan, että hankkeisiin 
osoitetuista budjettivaroista vähintään 15 
prosenttia osoitetaan kansainvälisiin 
hankkeisiin.

4. Komissio kiinnittää erityistä huomiota 
kansainvälisiin hankkeisiin, jos 
kansainvälinen yhteistyö on olennaisen 
tärkeää ympäristönsuojelun ja 
ilmastotavoitteiden turvaamiseksi.

Or. pt

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

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio kiinnittää erityistä 
huomiota unionin merentakaisissa maissa 
ja merentakaisilla alueilla toteutettaviin 
hankkeisiin ja mukauttaa hakijoita varten 
laaditut ohjeet siten, että ne vastaavat 
kyseisten alueiden valmiuksia, 
ympäristönsuojelun tasoa ja 
ilmastotavoitteita ja varmistavat niiden 
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osallistumisen Life-ohjelmaan, sekä 
pyrkii varmistamaan, että vähintään viisi 
ja enintään kymmenen prosenttia 
luonnon monimuotoisuutta edistäviin 
hankkeisiin kohdennetuista 
määrärahoista osoitetaan kyseisillä 
alueilla toteutettaviin hankkeisiin.

Or. en

Perustelu

EU on sitoutunut edistämään ja tukemaan luonnon monimuotoisuuden suojelua 
merentakaisissa maissa ja merentakaisilla alueilla luonnon monimuotoisuutta koskevassa 
unionin strategiassa 2020 sekä merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta tehdyssä 
päätöksessä (päätös 2001/822/EY). Euroopan komissio on myös itse ehdottanut, että Life-
ohjelma laajennettaisiin koskemaan myös naapurimaita, kolmansia maita sekä Ranskan 
syrjäisimpiä alueita. Merentakaisten maiden ja alueiden pitäisi siis voida osallistua Life-
ohjelmaan, kun otetaan huomioon edellä mainitut sitoumukset sekä kyseisten alueiden usein 
ainutlaatuinen ja huomattavan monimuotoinen luonto.

Tarkistus 168
Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio kiinnittää erityistä 
huomiota unionin merentakaisissa maissa 
ja merentakaisilla alueilla toteutettaviin 
hankkeisiin ja mukauttaa hakijoita varten 
laaditut ohjeet siten, että ne vastaavat 
kyseisten alueiden valmiuksia, 
ympäristönsuojelua ja ilmastotavoitteita ja 
varmistavat niiden osallistumisen Life-
ohjelmaan, sekä pyrkii varmistamaan, 
että vähintään viisi prosenttia luonnon 
monimuotoisuutta edistäviin hankkeisiin 
kohdennetuista määrärahoista osoitetaan 
kyseisillä alueilla toteutettaviin 
hankkeisiin.

Or. en
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Tarkistus 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio julkaisee säännöllisesti 
lyhyen selvityksen Life-ohjelman avulla 
saavutetuista synergiaeduista erilaisten 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden välillä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että Life-ohjelmasta tuettavissa hankkeissa hyödynnetään parhaalla 
mahdollisella tavalla luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden 
yhteiset edut.

Tarkistus 170
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Saadakseen ihmisiä mukaan 
ympäristönsuojelu- ja ilmastotavoitteiden 
toteuttamiseen komissio kiinnittää 
huomiota paikallisesti merkittäviin 
hankkeisiin, joihin osallistuu 
mahdollisimman laaja joukko 
kansalaisjärjestöjä ja -aloitteita sekä 
yhteisöjä.

Or. lt

Perustelu

Ottaen huomioon, että EU:n ympäristö- ja ilmasto-ongelmiin voidaan hyvin löytää ratkaisuja 
paikallisella tasolla, tulisi helpottaa paikallisten toimijoiden (kansalaisjärjestöjen ja 
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-aloitteiden sekä yhteisöjen) mahdollisuuksia osallistua LIFE-ohjelmaan.

Tarkistus 171
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Osarahoituksen 
enimmäisosuus voi olla poikkeuksellisesti 
75 prosenttia, kun on kyse ensisijaisia 
luontotyyppejä ja lajeja koskevista 
hankkeista direktiivin 92/43/ETY 
täytäntöön panemiseksi tai lintulajeista, 
jotka direktiivin 79/409/ETY 16 artiklan 
mukaisesti perustettu komitea katsoo 
ensisijaisiksi rahoituksen kohteiksi, ja 
kun tämä on tarpeen suojelutavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella säilytetään Life+-asetuksessa säädetyt yhteisrahoituksen tasot.

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

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
65–80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Poikkeuksellisesti
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enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

– edellä 18 artiklan d ja f alakohdassa 
tarkoitettujen hankkeiden osarahoitusosuus 
voi olla enintään 80 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista;

– luonnon ja biologisen 
monimuotoisuuden Life-välineen 
osarahoitusosuus voi olla enintään 
75 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista, kun kyse on direktiivin 
92/43/ETY mukaan ensisijaisia 
luontotyyppejä ja lajeja koskevista 
hankkeista tai lintulajeista, jotka 
direktiivin 79/409/ETY 16 artiklan 
mukaisesti perustettu komitea katsoo 
ensisijaisiksi rahoituksen kohteiksi, ja 
kun tämä on tarpeen suojelutavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 173
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Luonnon ja biologisen 
monimuotoisuuden Life-välineen 
osarahoitusosuus voi kuitenkin 
poikkeuksellisesti olla enintään 
75 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista, kun kyse on ensisijaisia 
luontotyyppejä ja lajeja koskevista 
hankkeista direktiivin 92/43/ETY 
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täytäntöön panemiseksi tai lintulajeista, 
jotka direktiivin 79/409/ETY 16 artiklan 
mukaisesti perustettu komitea katsoo 
ensisijaisiksi rahoituksen kohteiksi, ja 
kun tämä on tarpeen suojelutavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 174
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Muita alueita vähemmän 
kehittyneillä alueilla osarahoitusosuus on 
enintään 90 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 175
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
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osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Asetuksessa (EU) N:o 
…/… [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] määritellyillä vähiten kehittyneillä 
alueilla on oikeus korkeampaan osuuteen, 
joka voi olla enintään 85 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. pt

Tarkistus 176
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti
enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Poikkeuksellisesti

– edellä 18 artiklan d ja f alakohdassa 
tarkoitettujen hankkeiden osarahoitusosuus 
voi olla enintään 80 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista;
– luonnon ja biologisen 
monimuotoisuuden Life-välineen 
osarahoitusosuus voi olla enintään 
75 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista, kun kyse on direktiivissä 
92/43/ETY säädettyjä ensisijaisia 
luontotyyppejä ja lajeja koskevista 
hankkeista tai lintulajeista, jotka 
direktiivin 2009/147/ETY 16 artiklan 
mukaisesti perustettu komitea katsoo 
ensisijaisiksi rahoituksen kohteiksi;
– osarahoitusosuus voi olla enintään 
75 prosenttia sellaisten 
direktiivissä 92/43/ETY lajien ja 
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luontotyyppien osalta, joiden 
suojelutilanne on viimeisimmän arvion 
mukaan epäsuotuisa.

Or. en

Tarkistus 177
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Arvonlisävero ja pysyvät 
henkilöstökulut katsotaan tukikelpoisiksi.

Or. en

Tarkistus 178
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonlisäveroa ei katsota tukikelpoiseksi 
kustannukseksi 18 artiklassa 
tarkoitetuissa hankkeissa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 179
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonlisäveroa ei katsota tukikelpoiseksi Poistetaan.
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kustannukseksi 18 artiklassa 
tarkoitetuissa hankkeissa.

Or. en

Tarkistus 180
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonlisäveroa ei katsota tukikelpoiseksi 
kustannukseksi 18 artiklassa tarkoitetuissa 
hankkeissa.

Arvonlisävero katsotaan tukikelpoiseksi 
kustannukseksi 18 artiklassa tarkoitetuissa 
hankkeissa.

Or. en

Tarkistus 181
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonlisäveroa ei katsota tukikelpoiseksi 
kustannukseksi 18 artiklassa tarkoitetuissa 
hankkeissa. 

Arvonlisävero katsotaan tukikelpoiseksi 
kustannukseksi 18 artiklassa tarkoitetuissa 
hankkeissa, jos arvonlisäveron määrää ei 
voida kansallisen alv-lainsäädännön 
mukaan periä takaisin. Kukin jäsenvaltio 
ilmoittaa tämän asetuksen 
voimaantulopäivään mennessä 
kansallisesta alv-lainsäädännöstä, 
verovähennykseen oikeutetuista tahoista 
sekä takaisinperintään johtavista 
tapauksista.

Or. en
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Tarkistus 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonlisäveroa ei katsota tukikelpoiseksi 
kustannukseksi 18 artiklassa tarkoitetuissa 
hankkeissa.

Arvonlisäveroa ei periaatteessa katsota 
tukikelpoiseksi kustannukseksi 18 
artiklassa tarkoitetuissa hankkeissa.
Arvonlisäveron summat ovat tukikelpoisia 
vain, kun niitä ei voida periä takaisin 
kansallisen arvonlisäverolainsäädännön 
mukaisesti ja ne maksaa jokin muu 
edunsaaja kuin direktiivin 2006/112/EY 
13 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu ei-verovelvollinen 
henkilö.

Or. en

Tarkistus 183
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonlisäveroa ei katsota tukikelpoiseksi 
kustannukseksi 18 artiklassa tarkoitetuissa 
hankkeissa.

Arvonlisäveroa ei periaatteessa katsota 
tukikelpoiseksi kustannukseksi 18 
artiklassa tarkoitetuissa hankkeissa. Alv-
määrät ovat tukikelpoisia, jos niitä ei 
voida kansallisen alv-lainsäädännön 
mukaan periä takaisin.

Or. en

Tarkistus 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Henkilöstömenot katsotaan 
tukikelpoisiksi kustannuksiksi 
18 artiklassa tarkoitetuissa hankkeissa 
siltä osin kuin ne liittyvät kustannuksiin, 
jotka aiheutuvat toimista, joita edunsaaja 
ei olisi toteuttanut, jos asianomaiseen 
hankkeeseen ei olisi ryhdytty. Henkilöstön 
on oltava varta vasten kyseiseen 
hankkeeseen siirrettyä joko 
tuntiperusteisesti, osa-aikaisesti tai 
täyspäiväisesti. Niihin valtion 
virkamiehiin liittyvät palkkakustannukset, 
joita ei ole siirretty varta vasten kyseistä 
hanketta varten, katsotaan hankkeen 
talousarviossa omaksi osuudeksi.

Or. en

Perustelu

Myös valtion virkamiesten osallisuus hankkeissa pitäisi voida tunnustaa ja huomioida omana 
osuutena (jota ei korvata Life-ohjelman määrärahoista) hankkeen talousarviossa. Näin 
voidaan helpottaa virkamiesten osallistumista ja yhteistyötä hankkeeseen liittyvissä 
toiminnoissa.

Tarkistus 185
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Henkilöstömenot katsotaan 
tukikelpoisiksi kustannuksiksi 
18 artiklassa tarkoitetuissa hankkeissa 
siltä osin kuin ne liittyvät kustannuksiin, 
jotka aiheutuvat toimista, joita edunsaaja 
ei olisi toteuttanut, jos asianomaiseen 
hankkeeseen ei olisi ryhdytty. Kyseisen 
henkilöstön on oltava varta vasten 
hankkeeseen siirrettyä.
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Or. en

Tarkistus 186
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Henkilöstömenot katsotaan 
tukikelpoisiksi kustannuksiksi 
18 artiklassa tarkoitetuissa hankkeissa 
siltä osin kuin ne liittyvät kustannuksiin, 
jotka aiheutuvat toimista, joita edunsaaja 
ei olisi toteuttanut, jos asianomaiseen 
hankkeeseen ei olisi ryhdytty. Kyseisen 
henkilöstön on oltava varta vasten 
hankkeeseen siirrettyä.

Or. en

Perustelu

Paikallisviranomaisten keskuudessa parhaita asiantuntijoita ovat useimmiten nykyiset 
työntekijät. Näin ollen kustannukset, joita aiheutuu kyseisten työntekijöiden siirtämisestä Life-
ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin, pitäisi katsoa tukikelpoiseksi sillä edellytyksellä, että 
kustannukset liittyvät toimiin, joita julkiset viranomaiset eivät olisi toteuttaneet ilman kyseistä 
hanketta.

Tarkistus 187
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Henkilöstömenot katsotaan 
tukikelpoisiksi kustannuksiksi 
18 artiklassa tarkoitetuissa hankkeissa 
siltä osin kuin ne liittyvät kustannuksiin, 
jotka aiheutuvat toimista, joita edunsaaja 
ei olisi toteuttanut, jos asianomaiseen 
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hankkeeseen ei olisi ryhdytty.

Or. pt

Tarkistus 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– hankinta edistää direktiivin 92/43/ETY 3 
artiklalla perustetun Natura 2000 -
verkoston eheyden parantamista, 
säilyttämistä tai palauttamista;

– hankinta edistää direktiivin 92/43/ETY 3 
artiklalla perustetun Natura 2000 
-verkoston eheyden parantamista, 
säilyttämistä tai palauttamista esimerkiksi 
edistämällä liikennekäytävien, 
ponnahduslautojen tai muiden vihreään 
infrastruktuuriin kuuluvien osatekijöiden 
luomista;

Or. en

Tarkistus 189
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maan ostaminen on ainoa tai 
kustannustehokkain tapa saavuttaa 
haluttu suojelutulos;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 190
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 5 luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– tuensaajan pitäisi mahdollisuuksien 
mukaan hankkia paikallista tukea maan 
ostamiseen paikallisten sidosryhmien, 
kansalaisjärjestöjen, 
kansalaisyhteiskunnan ryhmien sekä 
muiden asianosaisten keskuudesta.

Or. en

Tarkistus 191
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Luontoa ja biologista monimuotoisuutta 

koskevan painopistealueen 
osarahoituksen enimmäismäärä

Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on 
enintään 75 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista 11 artiklan b kohdassa 
tarkoitetun luontoa ja biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
painopistealueen osalta.

Or. en

Perustelu

Luonnon monimuotoisuus on ala, jolle on perinteisesti vaikea houkutella yksityisiä 
investointeja; ne kohdistuvat todennäköisemmin Ilmastotoimet-alaohjelman hankkeisiin.

Tarkistus 192
João Ferreira
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edelliseen kohtaan sisältyvät sellaiset 
18 artiklassa tarkoitettujen hankkeiden 
valmistelemisesta ja niihin liittyvien 
hakemusten jättämisestä aiheutuvat 
kustannukset, jotka voidaan rahoittaa 
Life-ohjelmasta.

Or. pt

Tarkistus 193
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Life-ohjelmasta voidaan rahoittaa 
komission toteuttamia toimia, joilla tuetaan 
unionin ympäristö- ja ilmastoalan 
politiikan ja lainsäädännön käynnistämistä, 
täytäntöönpanoa ja valtavirtaistamista 3 
artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tällaisia toimia voivat 
olla muun muassa

Life-ohjelmasta voidaan rahoittaa 
komission toteuttamia toimia, joilla tuetaan 
unionin ympäristö- ja ilmastoalan 
politiikan ja lainsäädännön käynnistämistä, 
täytäntöönpanoa ja valtavirtaistamista 3 
artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Näiden toimien 
osarahoitusosuus on enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Tällaisia toimia voivat olla 
muun muassa

Or. en

Tarkistus 194
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Life-ohjelmasta voidaan rahoittaa 
komission toteuttamia toimia, joilla 
tuetaan unionin ympäristö- ja ilmastoalan 
politiikan ja lainsäädännön käynnistämistä, 
täytäntöönpanoa ja valtavirtaistamista 3 
artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tällaisia toimia voivat 
olla muun muassa

Life-ohjelmasta voidaan rahoittaa toimia, 
joilla tuetaan unionin ympäristö- ja 
ilmastoalan politiikan ja lainsäädännön 
käynnistämistä, täytäntöönpanoa ja 
valtavirtaistamista 3 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tällaisia toimia voivat olla muun muassa

Or. pt

Tarkistus 195
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedotus ja viestintä, myös tietoisuuden 
lisäämiseen tähtäävät kampanjat. Tämän 
asetuksen nojalla tiedotustoimiin 
kohdennettujen varojen on katettava myös 
unionin poliittisia painopisteitä koskeva 
toimielinten tiedotustoiminta;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 196
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Life-ohjelmasta voidaan myöntää 
rahoitusta julkisille ja yksityisille elimille.

Life-ohjelmasta voidaan myöntää 
rahoitusta julkisille elimille.

Or. de
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Perustelu

Turvataan varojen tehokas ja puolueeton käyttö sekä syntyvän lisäarvon kohdistuminen 
alueeseen eikä yksityisiin etuihin.

Tarkistus 197
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Life-ohjelmasta voidaan myöntää 
rahoitusta julkisille ja yksityisille elimille.

Life-ohjelmasta voidaan myöntää 
rahoitusta julkisille ja yksityisille elimille.
Ensisijaisina olisi pidettävä voittoa 
tavoittelemattomia järjestöjä, 
paikallisjärjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa, 
pk-yrityksiä, kansalaisjärjestöjä sekä 
akateemisia laitoksia.

Or. en

Tarkistus 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy Life-ohjelmalle 
monivuotiset työohjelmat. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 29 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Siirretään komissiolle valta antaa Life-
ohjelman monivuotisten työohjelmien 
hyväksymistä koskevia delegoituja 
säädöksiä 30 artiklan mukaisesti.
Komissio varmistaa, että sidosryhmiä 
kuullaan asianmukaisesti monivuotisia 
työohjelmia laadittaessa.

Or. en

Tarkistus 199
Gerben-Jan Gerbrandy
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy Life-ohjelmalle 
monivuotiset työohjelmat. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 29 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio hyväksyy Life-ohjelmalle 
monivuotiset työohjelmat. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 29 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
varmistaa, että sidosryhmiä kuullaan 
asianmukaisesti monivuotisia työohjelmia 
laadittaessa.

Or. en

Perustelu

Sidosryhmien kuuleminen työohjelmia laadittaessa on olennaista sen varmistamiseksi, että 
työohjelmat vastaavat kansalaisyhteiskunnan valmiuksia toteuttaa asianmukaisia Life-
hankkeita kentällä.

Tarkistus 200
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin monivuotisen työohjelman kesto 
on vähintään kaksi vuotta, ja siinä 
määritetään 3 artiklassa vahvistettujen 
tavoitteiden mukaisesti seuraavat seikat:

2. Kunkin monivuotisen työohjelman kesto 
on vähintään kolme vuotta, ja siinä 
määritetään 3 artiklassa vahvistettujen 
tavoitteiden mukaisesti seuraavat seikat:

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) varojen jakaminen kunkin alaohjelman 
eri painopistealueiden välillä ja eri 
rahoitustyyppien välillä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 202
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varojen jakaminen kunkin alaohjelman 
eri painopistealueiden välillä ja eri 
rahoitustyyppien välillä;

b) varojen jakaminen kunkin alaohjelman 
eri painopistealueiden välillä ja eri 
rahoitustyyppien välillä sekä erityinen 
merentakainen osuus syrjäisimmille 
alueille ja merentakaisille maille ja 
alueille;

Or. fr

Tarkistus 203
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) avustusten valinta- ja 
myöntämiskriteerit;

e) avustusten valinta- ja myöntämiskriteerit 
kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäisimpiin alueisiin ja merentakaisiin 
maihin ja alueisiin niiden tehokkaan 
osallistumisen varmistamiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 204
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkistaa monivuotisia 
työohjelmia tarvittaessa. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 29 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Kunkin monivuotisen työohjelman 
kesto on vähintään kolme vuotta ja 
monivuotinen työohjelma voidaan uusia, 
jos siinä asetetut aihekohtaiset 
painopistealueet pätevät edelleen.
Komissio tarkistaa monivuotisen 
työohjelman ennen Life-ohjelman 
väliarviointia. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 29 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 205
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää säännöllisesti erilaisten 
Life-ohjelmasta rahoitettavien 
hankkeiden tärkeimmät tulokset, jotta 
voidaan helpottaa kokemusten ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoa Euroopan unionissa.

Or. sl

Tarkistus 206
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2017 
ulkopuolisen tahon laatiman 
väliarviointikertomuksen Life-ohjelmasta 
ja sen alaohjelmista, myös niiden 
täytäntöönpanon laadullisista ja 
määrällisistä näkökohdista, ilmastoon 
liittyvien menojen ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien menojen 
määrästä, siitä, miten ohjelma täydentää 
muita asiaankuuluvia unionin ohjelmia, 
kaikkien toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta (tuloksista ja vaikutuksista, 
jos mahdollista), resurssien käytön 
tehokkuudesta ja ohjelman 
eurooppalaisesta lisäarvosta, ottaen 
huomioon päätöksen toimenpiteiden 
uusimisesta, muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamismahdollisuuksia, 
ohjelman sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta, sitä, ovatko kaikki 
tavoitteet edelleen merkityksellisiä, sekä 
sitä, miten ohjelmalla edistetään älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin tavoitteen saavuttamista. Siinä 
otetaan huomioon arviointitulokset, jotka 
koskevat edeltävän ohjelman vaikutuksia 
pitkällä aikavälillä. Kertomuksen lisäksi 
komissio esittää huomioitaan myös siitä, 
millä tavalla väliarvioinnin tulokset on 
otettava huomioon Life-ohjelman 
täytäntöönpanossa ja erityisesti 
monivuotisia työohjelmia laadittaessa;

a) viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2017 
ulkopuolisen tahon laatiman 
väliarviointikertomuksen Life-ohjelmasta 
ja sen alaohjelmista, myös niiden 
täytäntöönpanon laadullisista ja 
määrällisistä näkökohdista, ilmastoon 
liittyvien menojen ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien menojen 
määrästä, siitä, miten ohjelma täydentää 
muita asiaankuuluvia unionin ohjelmia, 
kunkin jäsenvaltion käyttämästä 
rahoituksesta ja sen prosenttiosuudesta 
kansalliseen ohjeelliseen 
rahoitusosuuteen verrattuna koko 
ohjelmointikauden ajalta, kaikkien 
toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta (tuloksista ja vaikutuksista, 
jos mahdollista), resurssien käytön 
tehokkuudesta ja ohjelman 
eurooppalaisesta lisäarvosta, ottaen 
huomioon päätöksen toimenpiteiden 
uusimisesta, muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamismahdollisuuksia, 
ohjelman sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta, sitä, ovatko kaikki 
tavoitteet edelleen merkityksellisiä, 
hankkeisiin liittyvien toimintojen 
vaikutusta ja lisäarvoa hankkeisiin 
suoraan tai epäsuorasti osallistuville 
kansalaisille, sekä sitä, miten ohjelmalla 
edistetään älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevan unionin tavoitteen 
saavuttamista. Siinä otetaan huomioon 
arviointitulokset, jotka koskevat edeltävän 
ohjelman vaikutuksia pitkällä aikavälillä. 
Kertomuksen lisäksi komissio esittää 
huomioitaan myös siitä, millä tavalla 
väliarvioinnin tulokset on otettava 
huomioon Life-ohjelman 
täytäntöönpanossa ja erityisesti 
monivuotisia työohjelmia laadittaessa;

Or. pt
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Tarkistus 207
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023 
ulkopuolisen ja riippumattoman tahon 
laatiman jälkiarviointikertomuksen Life-
ohjelman ja sen alaohjelmien 
täytäntöönpanosta ja tuloksista, myös 
ilmastoon liittyvien menojen ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien menojen 
määrästä, siitä, missä määrin koko Life-
ohjelmalla ja sen kullakin alaohjelmalla on 
saavutettu niille asetetut tavoitteet, ja siitä, 
miten Life-ohjelmalla kokonaisuudessaan 
on edistetty Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista.

b) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023 
ulkopuolisen ja riippumattoman tahon 
laatiman jälkiarviointikertomuksen Life-
ohjelman ja sen alaohjelmien 
täytäntöönpanosta ja tuloksista, myös 
ilmastoon liittyvien menojen ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien menojen 
määrästä, kunkin jäsenvaltion käyttämästä 
rahoituksesta ja sen prosenttiosuudesta 
kansalliseen ohjeelliseen 
rahoitusosuuteen verrattuna koko 
ohjelmointikauden ajalta, siitä, missä 
määrin koko Life-ohjelmalla ja sen 
kullakin alaohjelmalla on saavutettu niille 
asetetut tavoitteet, ja siitä, miten Life-
ohjelmalla kokonaisuudessaan on edistetty 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. pt

Tarkistus 208
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle siirretään 
määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen 
voimaantulosta] lukien valta antaa 3 
artiklan 2 kohdassa sekä 19 artiklan 1 ja 3 
kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

2. Komissiolle siirretään 
määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen 
voimaantulosta] lukien valta antaa 3 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä.
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Or. en

Tarkistus 209
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdassa sekä 19 artiklan 1 ja 3 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
päätöksessä mainittuna myöhempänä 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
päätöksessä mainittuna myöhempänä 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon.

Or. en

Tarkistus 210
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 3 artiklan 2 kohdan tai 19 
artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan vain, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto eivät 
vastusta sitä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen kyseisen määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, 

5. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan vain, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto eivät vastusta sitä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
kyseisen määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
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etteivät ne aio vastustaa säädöstä. 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta määräaikaa pidennetään 
[kahdella kuukaudella].

vastustaa säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään [kahdella kuukaudella]. 

Or. en

Tarkistus 211
Jutta Haug

Ehdotus asetukseksi
Liite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE
Life-logo

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 8 a artiklaa (uusi) koskevaan tarkistukseen. Life-logo on taannut hyvän 
näkyvyyden unionin ympäristö- ja ilmastoalan rahoitukselle sekä tuonut esiin, että unioni 
osallistuu luonnonsuojeluun ja paikan päällä toteutettaviin ympäristötoimiin. Näin ollen 
asetuksessa on järkevää viitata Life-logoon. 

Tarkistus 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Liite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE

HANKKEIDEN MAANTIETEELLISTÄ 
TASAPAINOA KOSKEVAT 
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PERUSTEET
Kaikkien hankkeiden osalta tukioikeus 
riippuu siitä, täyttääkö hanke ne 
vähimmäislaatuvaatimukset, jotka Life-
komitea on määrittänyt 24 artiklan 
2 kohdan e alakohdan mukaisesti.
Integroidut hankkeet
2. Kullakin jäsenvaltiolla on yhden 
ohjelmakauden aikana oikeus saada 
tukea Ympäristö-alaohjelmasta kahteen 
18 artiklan d kohdassa luetelluilla 
aihealueilla toteutettavaan integroituun 
hankkeeseen, eli yhteen integroituun 
hankkeeseen luonnon alalla ja yhteen 
veden, jätteen tai ilman alalla.
3. Kullakin jäsenvaltiolla on yhden 
ohjelmakauden aikana oikeus saada 
tukea Ilmastotoimet-alaohjelmasta yhteen 
integroituun hankkeeseen 18 artiklan 
d kohdassa mainitulla aihealueella, eli 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen tai 
siihen sopeutumisen alalla toteutettavaan 
integroituun hankkeeseen.
4. Integroitujen hankkeiden osalta 
kuhunkin integroituun hankkeeseen 
kohdennettavasta ohjeellisesta 
vähimmäis- ja enimmäismäärästä päättää 
29 artiklassa tarkoitettu Life-komitea 
integroituihin hankkeisiin 
kohdennettujen varojen yleistä 
jakautumista koskevan 24 artiklan 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti.
5. Hankkeet on jaettava siten, että niiden 
avulla voidaan saavuttaa tavoitteet, jotka 
Life-komitea on asettanut 24 artiklan 
2 kohdan d alakohdan mukaisesti kutakin 
18 artiklan d kohdassa tarkoitettua 
aihealuetta varten.
6. Edellä mainitut perusteet eivät estä 
jäsenvaltioita hakemusta rahoitusta 
muihinkin integroituihin hankkeisiin 
Life-ohjelman vuotuisten 
kokonaismäärärahojen ja ohjeellisten 
kansallisten määrärahojen puitteissa.
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Muut hankkeet
7. Kunkin jäsenvaltion kaikki hankkeet 
arvioidaan ja asetetaan 
paremmuusjärjestykseen arvioinnissa 
annettujen pisteiden perusteella.
8. Kunkin jäsenvaltion parhaille 
hankkeille myönnetään rahoitusta Life-
ohjelman vuotuisten kansallisten 
kokonaismäärärahojen puitteissa 
24 artiklan 2 kohdan e alakohdan 
mukaisesti.
9. Tuen myöntämismenettelyssä 
noudatetaan 9 artiklan 2 kohdassa 
asetettua vaatimusta, jonka mukaan 
50 prosenttia määrärahoista osoitetaan 
hankkeisiin, joilla tuetaan luonnon ja 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämistä.

Or. en


